
LUCA STEREO
Emil Lagoni går efter sine drømme

VEJL. PRIS KR. 75,00

Mød firmaets mand 
DONNY

 MOERKERK

MELLOW MIND
- mere end en sæbebar

Vinbarens 
BOBLER, VINO 

COCKTAILS &  SNACKS

GRANDPRIX 
SPEEDWAY 

Mød Jacob Olsen 



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

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

pr. måned (enkelt/flerstyrke)
98 kr. pr. måned for børn (t.o.m. 16 år) 

198 / 298 kr.

Friheden 
til at vælge
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Det er 

WEEKEND HVER 
DAG HOS OS

For de ansatte på Vinbaren starter weekenden lørdag nat 
med oprydning efter en lang dag med liv og glade gæster. 
Søndag morgen står den på opfyldning og hovedrengøring af 
baren. Mandag er det tid til varebestilling, så der er varer på 
hylden til gæsterne møder op igen. Tirsdag skal de bestilte 
varer sættes på plads. Onsdag kunne dagen sagtens stå 
på en vinsmagning eller træning i cocktails. Torsdag åbner 
vinbaren igen i fysisk form, og stille og roligt starter der en 
hel særlig stemning, som bliver mere intens jo flere gæster 
der kigger ind forbi. Det er det her vi ser frem til, og det er 
det som vi hver eneste dag arbejder hen imod. Ved ankomst 
får vores gæster udleveret magasinet Superhero for at læse i 
menukortet, vinkortet og de spændende artikler. Fortællinger 
om nogle af Koldings egne superheroes, som alle har en 
historie at fortælle os.
Fredag eftermiddag starter weekenden officielt for de 
flestes vedkommende. Vores gæster møder ind med en 

fornemmelse af, at alle bekymringer for en stund skal lægges 
på hylden, og at der nu skal hygges. Lørdag starter vi tidligere 
end dagen før – Vinbaren åbner allerede kl. 12.00. 
Vores gæster som kigger forbi efter diverse indkøb i byen, 
befinder sig nu i en oase af sindsro og overskud. Hverdagens 
stress er forsvundet, og der kan med god samvittighed nu 
nydes lidt at drikke eller spise fra kortet. 
I løbet af lørdagen stiger humøret, indtil den unge tjener på et 
tidspunkt råber ”sidste runde” i baren. Det er mørkt udenfor, 
og for nogles vedkommende er det tid til at gå hjemover. Det 
er blevet lørdag nat igen. Det skal ryddes op, og en ny uge 
venter. Vi gør os klar til endnu en weekend. Hos os er det 
weekend hver dag.

Skål fra os på Vinbaren

I N T R O

FOTOGRAF LASSE LAGONI

post@lasselagoni.com
+45 25 36 70 51
lasselagoni.com

STUDIE KOLDING
Dalbygade 40H, Lumo
6000 Kolding

STUDIE KØBENHAVN
Trepkasgade 2, kld. tv.
2100 København Ø
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Af Janni Thuesen

Gør det, du er bedst til!
Emil Lagoni er Luca Stereo. Han går efter sine drømme, og han synes, du skal gøre det samme!

Foto: Simon Gutterman
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Jeg havde den her hobby, 
hvor jeg lavede beats og skrev sange 

hjemme. Det var mit peace of mind 
og mit safe spot. Når jeg lavede beats, 

så lavede jeg ikke problemer. 

Senest aktiv for 5 timer siden
Jeg ringer Emil op på Messenger. Den ringer ud og ender dødt. 
Det er fredag, og klokken er 11. Tre timer senere dukker der en 
besked op, og vi laver en ny interviewaftale. Vi prøver igen den 
næstkommende fredag med samme resultat. 
Nu har undertegnede lært lektien, og jeg fanger ham om 
eftermiddagen, spontant, ind i mellem musikmageri og gigs.
”Når man er ude at spille meget, så er de formiddage lidt svære. 
Typisk spiller vi om aftenen, og så er der en lang køretur hjem 
igen. Dagene er meget forskellige. En dag er jeg helt oppe 
i skyerne, den næste helt nede i fosterstilling. I den her fase 
handler det om at gøre opmærksom på sig selv og tage ud 
og spille så meget som muligt” fortæller Emil Lagoni om livet 
på landevejen og på landets spillesteder som kunstneren Luca 
Stereo.
Der er 252 km fra Kolding til København, men noget længere 
mellem det liv, Emil Lagoni levede i Kolding, hvor han fik 
timerne i skolen til at gå med at lave beats - til en omskiftelig 
hverdag, hvor de beats bliver spillet på landets spillesteder.

Hvornår gik det op for dig, at du ville leve af at lave musik?
Jeg har altid vidst, at jeg ville lave musik. Det begyndte at tage 
fart efter folkeskolen. Jeg havde ikke rigtig andet valg. Jeg var 
et barn, der havde svært ved at passe ind i skolen. Jeg gik 
på en række skoler i Kolding, men fandt aldrig det sted, jeg 
passede ind.
Jeg havde den her hobby, hvor jeg lavede beats og skrev 
sange hjemme. Det var mit peace of mind og mit safe spot. 
Når jeg lavede beats, så lavede jeg ikke problemer. Min far 
havde et musikprogram på sin computer, det blev ligesom et 
spil på mig. Jeg synes stadig, det er en leg. Det er et sted, jeg 
kan forsvinde ind i og være fri. Det er bare det, jeg er god til. 
Det er alt, jeg har lyst til at bruge tid på. Jeg har aldrig nogen 
sinde været i tvivl. 

Skulle du ikke tage at få dig en uddannelse?
Jo, den er jeg da blevet mødt af en del gange fra folk, der var 
bekymrede for mig. At jeg bør have noget at falde tilbage på. 
Men jeg har ryggen at falde tilbage på; i en blomstereng. Mig 
og mine headphones.
Alle siger: Der er jo så mange om buddet. Men det er der ikke. 
Det er total misforstået. Det er fordi, folk bliver stoppet, eller 
gør det halvt. Men jeg siger: Gør dine ting, fortsæt, prøv.
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SØNDERGADE 10 · 6000 KOLDING · 75 52 24 35 · KONTRAST-INTERIOR.DK · FACEBOOK · INSTAGRAM

ANNA VON LIPA   AYA&IDA   BORNHOLMS KERAMIKFABRIK  BURNT AND GLAZED   CHRISTINA   LUNDSTEEN   COZY LIVING   THE DYBDAHL EDEN 
OUTCAST   FERM LIVING   FRAMA   FRAU   HABIBA   HAY   HEIN STUDIO   HÜBSCH   IB LAURSEN   JOU QUILTS   JULIE DAMHUS    KINDLY COPENHAGEN   
KINTOBE   KIT COMPANY   LE DEUN   LUMINAIRES   MELLOW MIND   NAILBERRY   RAAWII   RO COLLECTION   PICO   SHANGIES    STINE A   TAISHO   

KIG FORBI 
VORES BUTIK 
I HJERTET AF 

KOLDING

Hvad gjorde du?
Jeg blev ved med at opsøge det. Jeg lagde mine ting op på 
Soundcloud og på Facebook og skrev: Please hør min musik. 
Det er næste pinligt. Da jeg var omkring 12 år gammel, skrev 
jeg en ivrig besked til Duné (dansk band, red.): Please hør min 
musik. Det er der gudskelov ingen af dem, der kan huske i dag. 
Men det ødelægger ikke noget, at du gør, hvad du kan, for 
at komme derhen, hvor du vil være. Lige meget hvad, man 
vælger at lave i livet, så er det det, man skal stå op til. Jeg 
synes, man skal vågne op hver dag og lege med livet. 
Jeg synes, det er synd, der er mange der bliver stoppet i 
at drømme. Uanset hvad, man laver, så går livet op og ned. 
Når du studerer, så er det hårdt, men så har du tre måneders 
sommerferie. Sådan er det også i musik. 

Hvis man bare fortsætter og øver sig og sørger for at gøre det, 
der føles rigtig for en, så sker det bare.

Hvad drømmer du om?
Jeg har selvfølgelig alle drømmene om at spille store festivaler 
i udlandet. Men helt generelt vil jeg bare blive ved med at 
være glad og gøre det, der gør mig glad. Jeg drømmer om at 
forlade verden et bedre sted. Det er min mission. Hvis du vil 
gøre verden til et bedre sted, så skal du gøre det, du er bedst 
til. Og det er det, jeg gør.
Hvis man har en drøm, så følg den mavefornemmelse. Find ud 
af, hvor meget den drøm fylder. Kan du leve uden? Man skylder 
sig selv at give det et rigtigt forsøg. Man skal behandle livet 
med respekt. Du er her kun én gang. Har man noget godt at 
give, så skylder man mig at gøre det.

Hvad ville du gerne have vidst for 5 år siden?
Jeg vil gerne have vidst det, jeg ved nu... Nej vent. Man skal 

gøre sig sine egne erfaringer. Det er ikke forkert at fucke up og 
fejle. Det er ikke farligt at gøre noget, der ikke er sejt.
En ting, jeg gerne ville have vidst, var at folkeskolens vægge 
ikke er hele verden. Der er også et liv udenfor. Den der måde 
man skal være stille på, passede ikke til mig. Der er meget, 
man skal svare på, men ikke så meget, hvor man skal stille 
spørgsmål. Det, synes jeg, man skal lære: at stille spørgsmål. 
Folkeskolen mangler et fag, hvor man formidler tanker og lære 
sig selv at kende.

Hvad har du taget med fra Kolding?
I dag findes der flere initiativer, end da jeg boede i Kolding. 
Mine venner og jeg har skullet finde vores egne veje og skabe 
vores egne initiativer. Vi har skabt festerne, hvor vi spillede al 
den musik, vi elskede, og som vi selv lavede.
Vi havde en vild nytårsaften et år. Vi ville bare have den bedste 
nytårsaften, så vi kørte til grænsen og hentede så mange 
dåseøl, vi kunne have med og inviterede så mange, vi kunne. 
Det er legendarisk at tænke tilbage på, at vi lykkedes med at 
give så mange mennesker en god oplevelse. Set i bakspejlet 
lærte det os en hel masse om, hvad man kan lykkes med.

Hvor har du troen på dig selv fra?
Mine venner og min familie har altid været god til at fortælle 
mig, at jeg er et pragteksemplar. Eller i hvert fald til at give mig 
fornemmelsen af, at jeg er god nok, som jeg er.
Jeg har altid troet meget på mig selv - også inden jeg havde 
noget at have det i. Man skal gøre det, der beriger en. 
Meningen med mit liv er at sætte mig i en position, hvor jeg 
kan berige folk. Og jeg fortsætter bare, indtil jeg dør! Det er så 
meget, jeg vil det. ■

LucaStereo 
Emil Lagoni, sanger

Facebook: @lucastereoh
Instagram: @luca.stereo
Soundcloud: emillagoni

14 Vinbaren SUPERHERO



salater . pitabrød
vælg selv - enkelt og smagfuldt

Bestil på 31 21 15 15 

ÅBNINGSTIDER 
MANDAG - TORSDAG 11.00 - 19.00 . FREDAG - LØRDAG 11.00 - 19.30 . SØNDAG LUKKET

SLOTSGADE 13 . 6000 KOLDING . KAALKOLDING.DK

Med kærlighed 
til chokolade  
siden 1966

Ole Chokolade er kendt for håndlavet chokolade 
fremstillet af de bedste råvarer, men også for at  
kunne tilbyde præcis den flotte og personlige  
indpakning, som vores kunder ønsker. Vi leverer flotte 
firmagaver med kundens eget logo og budskab. 
 
Marianne Ellerkamp står bag chokoladeproduktionen 
som er båret af kærlighed til den traditionelle smag, 
kompromisløs kvalitet og ikke mindst de stolte  
håndværksmæssige traditioner.
 
Ole Chokolade er den selektive, klassiske og altid 
aktuelle chokoladeoplevelse. 
 
Læs mere på olechokolade.dk 

Besøg vores butik i Nørre Bjert  
Bygmarken 2, 6000 Kolding 
Mandag – Torsdag kl. 8-16 / Fredag kl. 8-15.30.

H A N D M A D E  S I N C E  1 9 6 6

Tlf. 75 56 55 33 / info@olechokolade.dk / olechokolade.dk16 Vinbaren SUPERHERO



KIF PADEL
FREE
KIF Padel Club tilbyder nu KIF PADEL FREE.  
Det individuelle klubmedlemskab, hvor du frit kan spille 
på alle tider og alle dage.
 
Mere fællesskab, mindre binding. Beslut dig om du vil 
være medlem fra måned til måned, og spil så ellers når du 
har tid og lyst.

KIF PADEL CLUB
www.kif-padel.dk

Én måneds Padel, når du kan og vil. Uden binding

#PADELONLYCOOLER

335,-
pr. måned

540068_KIF_PadelClub_Superhero_annonce_220x297.indd   1540068_KIF_PadelClub_Superhero_annonce_220x297.indd   1 25/08/2022   10.3825/08/2022   10.38
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VI ER VILDE MED
Vi nyder følgende favoritter og giver dem en anbefaling med

DYVIG BADEHOTEL 
et eksklusivt boutique hotel
Nyd et boutique hotel i særklasse på landet på det smukke Als. De 
definerer luksus som ro, diskretion og sublim service med sans for 
detaljen. På Dyvig Badehotel handler det om at yde det optimale. 
De bidrager med den ekstra dedikation og sætter det ekstra aftryk. 
Se mere på www.dyvigbadehotel.dk

Nyd et glas - Spiegelau Definition Bourgogne
Spiegelau Defintion Bourgogne udmærker sig ved at være 
funktionelle højkvalitets-glas, er ovenikøbet ultralette og i et overkommeligt prisleje! 
Glassene kan købes hos Vild med Vin, Kolding

SVENSK JAVLAR
Salt på salt på salt... det siges at være verdens 

salteste lakrids... og den smager fantastisk.
Saltlakrids med salmiakcream omgivet af salmiak 

fra svenske Haupt Lakrits, 250 gram.
Kan købes hos Vild med Vin, Kolding

Vinrådgivning i særklasse
I det knap 120-år gamle Østbanepakhus på Skovvejen 
2A finder du Kjær & Sommerfeldts hyggelige vinhandel i 
Aarhus. I butikken har vi mere end 1.700 forskellige vine 
fra udvalgte vinhuse over hele verden - og vi holder 
løbende vinsmagninger. Du finder også et stort udvalg 
af kvalitetsspiritus. 
Se mere på www.kjaersommerfeldt.dk

PINCHO NATION
Kom indenfor i en magisk verden med cirkus, små retter og farverige drinks. 
Velkommen til Pincho Nations ekstravagante indretning kombineret med 
en let duft af popcorn, der pirrer sanserne allerede ved entreen. Nyd flere 
små retter fra hele verden og find din favoritdrink - f.eks. baseret på dit 
yndlingsslik. Begejstringen og den tilbagelænede stemning kan forføre de 
fleste. Se mere på www.pinchonation.dk

18 Vinbaren SUPERHERO



fem 
favoritter

Vi har smagt på vine fra de lokale forhandlere 
og her er vores bud på fem favoritter

2. Taylors Historical, Collection Reserve Tawny, Portugal 

Taylor’s Historical Limited Edition markerer overgangen til en ny historisk æra efter Taylor’s 
325 års jubilæum i 2017. En Reserve Tawny Port produceret af et blend af rødvinsdruer. Dette 
blend er omhyggeligt sammensat fra specielt udvalgte portvine fra Taylor’s omfattende lager af 
egetræslagret Tawny. Portvinens karakter er unik med den karakteristiske fylde og eftersmag.

Kr. 225 hos Vild Med Vin, 
vildmedvin.dk

5. D'Arenberg, The Dead Arm Shiraz, McLaren Vale, Australien 

Dead Arm er en af d'Arenbergs ikonvine. Den er kendt for sin enorme frugtintensitet 
og kompleksitet. Blåbær, blomme, lakrids, krydderurter, et strejf af jordbund og 
fornemmelse af knuste sten i eftersmagen. Faste, finkornede tanniner og spillende 
frugtsyre. Som en helt ung vin, er en karaffel obligatorisk! Den gør sig godt til 
kraftige vinterretter og simremad - og til den danske julemad. 

Kr. 425 hos Erik Sørensen Vin, eriksorensenvin.dk

3. Domdechant Wernersches 
Weingut, Hochheimer Riesling 
- Erste Lage, Rheingau, Tyskland

Det er ikke uden grund, at Domdechant 
Wernersches Weingut i 2017 blev kåret 
som "Global white wine maker of the 
year". Det viser denne Dompräsenz Erste 
Lage Riesling med al tydelighed.
Den berømte Riesling-drue udfolder sig 
her i al sin ynde. Smagen er sofistikeret 
og fokuseret med en silkeblød tekstur og 
elegant syre, der skærer smukt igennem 
de frugtige toner af orangeblomst, 
nektarin og grønne æbler. I finishen findes 
et mineralsk præg, der harmonerer perfekt 
med den sprøde, næsten kølige stil.

Kr. 309 hos Kjær & Sommerfeldt  
kjaersommerfeldt.dk

4. Brovia - Barolo, 
Nebbiolo, Piemonte, Italien 

Brovias Barolo har en 
indbydende og varm bouquet 
med rosenblade, kirsebær og 
modne blommer. I smagen 
er vinen fast og rank med 
underliggende mineralske 
påmindelse. Det er således en 
maskulin vin 
med en charmerende kerne 
af røde frugter, der er vævet 
sammen på smukkeste vis. 

Kr. 495 hos Kjær & Sommerfeldt  
kjaersommerfeldt.dk1. Henri Giraud, Hommage au Pinot Noir, Champagne - Aÿ, Frankrig 

Det nyest skud på stammen fra Henri Giraud hedder Hommage au Pinot Noir. 
Denne Champagne besidder en delikat elegance, yndefuld som en balletdanser, 
men samtidig kompleks og dyb med umiskendelige Pinot Noir-påmindelser. 
I både duft og smag fremkommer der diskrete noter af brioche, honning, 
hvide blomster, nedfaldsfrugt og ristede noter fra opholdet på fad.

Kr. 699 hos Kjær & Sommerfeldt, kjaersommerfeldt.dk

4.

5.

3.

1.

2.
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Donny Moerkerk, direktør for Würth Danmark, vendte Coronakrise til fællesskab og overskud. Forude 
venter nye krusninger i horisonten i form af energikrise, men firmaets styrmand holder kursen.

Af Janni Thuesen

FIRMAETS 
MAND

Da Coronakrisen sendte hele Danmark hjem, sad Donny 
Moerkerk tilbage på sit kontor på Montagevej 6 i Kolding. 
Foyeren, der normalt summede af kunder og gæster, der 
besøgte husets kunstsamling, stod øde hen. En del af 
virksomhedens daglige ansatte var allerede sendt hjem, og 
snart skulle flere følge efter.

Kaptajnen forlader ikke sit skib. Det var den fornemmelse 
Donny Moerkerk sad tilbage med. Hans tanker kredsede om, 
hvordan virksomheden kunne sikre flest mulige medarbejdere i 
denne globale krise. En stor del af landets virksomheder havde 
allerede sendt deres medarbejdere hjem på lønkompensation. 
Men det ville kun være en stakket frist, vidste han.
Under en løbetur begyndte en ide at tage form. Hvad ville der 
ske, hvis alle - høj som lav - gik kollektivt ned i løn. For at initiativet 
skulle kunne indføres, måtte alle være med. Så virksomhedens 

ledere gik på ølkasserne med budskabet om at værne om 
fællesskabet ved at aflevere noget. Og det gjaldt alle.

Vi står sammen, når det gælder. 
Ordene pryder væggen bag direktørens skrivebord på hans 
kontor på Montagevej. Donny Moerkerk peger bagud på 
billedet: ” Det er Würth Spirit” forklarer han og fortsætter: ”Men 
gør vi nu også det?” spørger han retorisk.
I dag kender han svaret. Størstedelen af virksomhedens 600 
ansatte købte ind på ideen om en performanceløn, der var 
afhængig af budgettet, og som kunne betyde en nedgang i 
lønnen på 20%, for at købe tid og undgå en fyringsrunde. 
”Det er ikke så ofte, du har mulighed for at lave den ultimative 
trykprøvning af din virksomheds værdier. Men da der var brug 
for fællesskabet, så trådte fællesskabet til” fortæller Donny 
Moerkerk. 

SUPERHERO Vinbaren 2322 Vinbaren SUPERHERO



Han blev selv en del af Würth fællesskabet 
i juni 2003. Nogle år forinden, i marts 1997, havde 21-årige 
Donny Moerkerk forladt den hollandske storby Haarlem til 
fordel for den sydvestjyske provinsby Ølgod. Det var en 
sød pige på en græsk ø, der fik ham til at kvitte karrieren i 
militæret mod at prøve lykken i Jylland. I dag er det primært 
det karakteristiske efternavn, der vidner om de nederlandske 
aner. Men sådan har det ikke altid været. Det danske sprog 
slog knuder på tungen, men han havde besluttet sig for at give 
opholdet i Danmark en chance, så han fik et rengøringsjob, 
hvor der skulle arbejdes om natten, for som rengøringschefen 
sagde: ”her behøvede han jo ikke snakke med nogen”.
Men efter et halvt år med natarbejde stoppede han op. Det 
kunne ikke passe, at han kun kunne bruges til at arbejde om 
natten, så han besluttede sig for at tage en uddannelse. Men 
hvilken uddannelse?
”Min far har altid sagt til mig: Donny, hvis du kommer til et sted 
i dit liv, hvor du ikke ved, hvad du vil, så tag dig en håndværker 
uddannelse; det kan du altid bruge til noget. Jeg havde ingen 
præferencer for, hvad det skulle være. Jeg har aldrig haft en 
plan for, hvad jeg skulle blive eller opnå. Jeg har derimod altid 
søgt efter viden og udfordringer”.

Og som sagt så gjort. Han lavede en liste af samtlige 
håndværkere i en radius af 30 km fra Ølgod og besøgte dem 
én efter én. Det blev til en hulens masse afslag, som han selv 
formulerer det. Indtil han mødte tømrer- og snedkermester 
Vagn Larsen, som lod en dør stå på klem.
”Han sagde til mig: kan du komme tilbage efter jul? Og 3. 
juledag bankede jeg på igen. Så fik jeg besked på at komme 
efter nytår. Og 2. januar stod jer der igen” fortæller Donny 
Moerkerk med et smil.
Ihærdigheden gav resultat. Han fik i første omgang lov til at 
arbejde gratis, så tømrermesteren kunne se ham an. Efter en 
uge var han træt. Men da Vagn Larsen fandt ud af, at trætheden 

skyldtes, at Donny Moerkerk passede sit faste job om natten 
og dermed arbejdede både dag og nat, var han overbevist.
”Det har jeg respekt for! Du skal i lære hos mig.” genfortæller 
Donny Moerkerk.
Vagn var inkarneret Würth kunde, og han begyndte at fortælle 
sin nystartede lærling om Würth skruer, og sådan startede 
Donny Moerkerk med at lære Würth-sortimentet at kende 
fra bunden. Og snart fattede den unge lærling interesse for 
Würth- sælgerens job, der besøgte tømrervirksomheden fra tid 
til anden. Det job ville han have.

Han husker stadig sit første besøg på Montagevej 6. Læretiden 
var forbi, og Donny Moerkerk havde besluttet sig for at søge 
uopfordret hos Würth.
”Jeg blev fuldstændig startstruck ved mit første møde med 
virksomheden. Jeg troede vitterligt, det var en lade, hvor man 
pakkede skruer.” husker Donny Moerkerk. Han havde ikke 
forventet at møde et stort, flot og meget moderne hovedsæde. 
I sine tidligere jobs havde han fået jobbet på sit glatte ansigt. 
Men hos Würth skulle man testes og trænes, før man kunne 
blive sluppet løs.
”Jeg nærede en oprigtig ydmyghed og passion for opgaven. 
Fra aldrig at have haft noget med salg at gøre, aldrig at have 
haft en computer. Og hvordan ville de tage imod mig, en 
sælger med et gebrokkent dansk, ude i det vestlige Jylland?”
Men han fik hurtig succes med sit salgsdistrikt, fordi han blev 
guidet af sin leder og kollegaer, forklarer han.
”Jeg lykkedes med at forstå kundens forretning, og på den 
måde kunne jeg hjælpe med at optimere kundens forretning. 
Det har skabt nogle særlige relationer med høj tillid. Jeg har 
været til en del bryllupper, firmafester og konfirmationer hos 
kunder, og jeg ved, det gælder for mange Würth sælgere”.

DONNY 
MOERKERK

Willem Douglas Moerkerk
Født 5. november 1975
Adm. direktør for Würth 

Danmark siden 2014
Født og opvokset 
i Haarlem, Holland

Bor i Sønder Stenderup 
med sin kone og 2 børn

WÜRTH
Würth Danmark A/S beskæftiger godt 630 medarbejdere. Virksomheden 
sælger forbrugsvarer til den samlede håndværkerbranche i Danmark. Würth 
Danmark har hovedkontor og centrallager i Kolding samt 40 butikker 
fordelt i landet og på Færøerne. Kilde: würth.dk
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Efter at have opnået flotte resultater med sit salgsdistrikt, 
fik han muligheden for at blive regionschef med fire sælgere 
under sig. Men at gå fra sælger til chef var ikke noget, der kom 
af sig selv. Det ved også Donny Moerkerk i dag:
”Det var en spændende udfordring. Jeg tænkte, at sælgerne 
bare skulle gøre som jeg, og så ville alt gå godt” fortæller han 
om sin tid som nyslået chef. Men det gik ikke. Efter bare tre 
måneder var kun én sælger tilbage i teamet. 
”For mig var det en øjenåbner. Den typiske menneskelige 
reaktion er, at det er alle de andre, der er noget i vejen med. 
Würth lærte mig at sætte spejlet op for at se på mig selv. 
Kunsten i at have at gøre med mennesker, er at håndtere og 
behandle mennesker forskelligt.”
Det er en filosofi, der praktiseres i hverdagen hos Würth, 
hvor virksomheden gør en dyd ud af at give en ekstra chance 
til nye medarbejdere. Blandt andet har virksomheden et 
samarbejde med organisationen Nordhøj, der er Kolding 
Kommunes beskæftigelsestilbud for mennesker med nedsat 
funktionsevne. Flere af Nordhøjs brugere har sin gang på 
Montagevej.
”Når man formår at rumme diversiteten, oplever man, at der 
netop er en stor styrke i forskelligheden.”
Også Donny Moerkerk har fået lov til at vokse med opgaven 
hos Würth. Og det gik da heller ikke den øverste ledelse forbi, 
så da der skulle oprettes et internationalt Würth hold med base 
i Tyskland, blev Donny Moerkerk sendt afsted til hovedkontoret 
og udtaget til det internationale hold.

Sønder Stenderup blev skiftet ud med Künselsau i Tyskland, 
hvor Würths hovedkontor ligger. Det blev til tre år på 
hovedkontoret som assistent for koncerndirektøren og blandt 
7500 medarbejdere og kollegaer.
”Jeg blev forelsket i det fra dag ét. Summen af viden og 
kreativitet. Jeg havde det, som om jeg var kommet hjem. Det 
var en fantastisk oplevelse.”
Hjemme i Sønder Stenderup var en familie ved at blive til, da 
Donny Moerkerk bliver kaldt tilbage til Danmark. Der var brug 
for hans salgskundskaber i organisationen. Donny Moerkerks 
direktør rullede et verdenskort ud og sagde: Hvor vil du gerne 
hen? Lige meget hvor du vil hen, så skal du være salgsdirektør. 
Hele verden stod åben.
”Jeg købte en verdenskort, tog hjem og rullede det ud for 
min kæreste og stillede hende det samme spørgsmål, og hun 
pegede på Sønder Stenderup” 
I oktober 2014 tiltrådte Donny Moerkerk så som Würth 
Danmarks direktør. 11 år efter han trådte ind ad døren.
”Kendetegnet for alle de udfordringer, Würth har givet mig, 

er frihed under ansvar. Det har været en stor legeplads for 
mig. Jeg har fået lov til at fejle og lære. Würth forstår, at et 
menneskes udviklingsrejse ikke stopper, og jeg er taknemlig 
for den rejse, jeg har været på indtil videre. Derfor vil jeg gerne 
give igen. Jeg er drevet af at vækste virksomheden, men også 
af at give mennesker en mulighed og se dem vokse.”
Tilbage på Montagevej er kontorerne og gangene igen fyldte. 
2021 slog alle rekorder med en omsætning, der rundede en 
milliard kroner, og de ansatte kunne derfor i januar se frem 
til en bonus på 10.000 kr. På vej er endnu en global krise, og 
også Würth ser ind i en vinter med stigende priser på energi 
og råvarer. 

”Igen må vi bede vores medarbejdere om at gøre en forskel. 
Vi skal skrue ned for varmen og slukke lyset, det er vores 
samfundsansvar. Det er meget at bede sine medarbejdere om, 
men det er tiden, vi lever i” vurderer Donny om fremtiden og 
fortsætter:
”Lige nu ser vi ind i en rolig havoverflade; vinden blæser 6-7 
sekundmeter og solen skinner. I horisonten er der krusninger i 
overfladen og mørke skyer. Har stormfronten kurs mod os, det 
ved jeg ikke. Uanset, går vi til markedet med en vækststrategi. 
Sådan er Würth” siger han med et smil. Og sådan er Donny 
Moerkerk. ■

KULTURFORUM WÜRTH
Vidste du, at du i foyeren på Wurths hovedkontor 
på Montagevej i Kolding kan se skiftende 
udstillinger med international, anerkendt 
kunst. Sammlung Würth omfatter ca. 18.000 
kunstværker og udstiller i ni lande. Samlingen er 
grundlagt af Reinhold Würth, søn af stifter Adolf 
Würth. Der er gratis adgang til udstillingerne, 
hvilket skal ses som Würth Danmarks lille bidrag 
til at gøre kunsten tilgængelig for alle. 

Kilde: würth.dk

JERNBANEGADE 18A . 6000 KOLDING . 31 23 15 15 . RESTAURANTJOHANSENS.DK 

Foto: FORM3
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Gastronomiske oplevelser i en cocktail 
af dejlige toner.  Udendørs råhygge med kokkerier 

og drinks på kajen og søndag for børn

Weekenden 
DEN 28.-30. JULI 2023

2023

Foto: Lasse Lagoni
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Fra vi åbner - 21.00

Serranobræt 170 (til 2 pers.) 
Frilands-Iberico skinke med oliven, nødder, 

hjemmebagt brød og aioli   

Buratta 95 
Semidried tomater, honning, grøn olie, 

balsamico, sprød serrano og brød 

Bruschetta 90
Tomater, rødløg, basilikum, hvidløg og revet parmesan

Tunfilet 80 
Krydret olivenolie med brød

Tunfilet i timian 80 
Olivenolie og brød

Sardiner 80 
Krydret olivenolie med brød

Klokken 17.30 - 21.00

Tapasbræt 390 (min. 2 pers.) 
Serranoskinke, chorizo, rørt tatar af varmrøget laks, 

tigerrejer marineret i chili og hvidløg, fyldte 
peberfrugter, grillede artiskokker, peberpaté, cornichons, 
albondigas i tomatsauce, patata bravas, dadler i bacon, 
stegte chorizo pølser, Vesterhavsost, Gammelknas, pesto, 
aioli, oliven, saltede mandler, syltede rødløg og brød

Nødder, chips eller oliven 45

Snacks

Ved selskaber over 10 pers. er det muligt at forudbestille andre retter. Spørg betjeningen.

SUPERHERO Vinbaren 3130 Vinbaren SUPERHERO



H Ø J  K V A L I T E T
T I D L Ø S T  D E S I G N

Elegant design og høj slidstyrke. 
Den perfekte løsning til det moderne hjem, 

hvor man hverken ønsker at gå på kompromis 
med udseende eller funktionalitet.

PLATINVEJ 2   6000 KOLDING    +45 6014 8860    KONTAKT@KLINKE-HUSET.DK

BESØG
VORES FLOTTE 
SHOWROOM 

BUTIK KØBENHAVN 
Gammel Mønt 4 - 1117 København K

BUTIK AARHUS 
Skovvejen 2A - 8000 Aarhus C

Besøg os online på 
WWW.KJAERSOMMERFELDT.DK
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ØSTRIG/TYSKLAND 

Domaïne Wachau, 
Grünerveltiner, Wachau, Østrig 
85 / 375

Markus Molitor, 
Haus Klosterberg, Riesling, 
Mosel, Tyskland
95 / 420

Villa Huesgen, KabiNett, 
Mosel, Tyskland
75 / 325

Weingut von Hövel, Riesling  
Saar, Tyskland
110 / 495

Domdechant Wernersches Weingut, 
Hochheimer Riesling, Erste Lage, 
Rheingau, Tyskland
- / 550 

OVERSØISK

Au Bon Climat, Chardonnay, 
Santa Barbara, Californien
- / 600

De Wetshof Lesca
Chardonnay, Western Cape, Sydafrika
- / 550

FRANKRIG 

D2, Grenache/Carignan/Cabernet S, 
Coteaux d’Aix-En-Provence 
85 / 375

Plaimont, Colombelle Sélection, 
Merlot/Cabernet Sauvignon Côtes 
de Gascogne 
65 / 285 

Château Beaupré, Grenache/Cinsault/
Syrah, Coteaux d’Aix-En-Provence
110 / 495

Château Sainte Marguerite, 
Cuvée Symphonie, Cru Classe, Cinsault/ 
Grenache, Côtes de Provence
- / 500

ITALIEN 

Tommasi Chiaretto, 
Corvina/Rondinella, Bardolino
60 / 265

OVERSØISK

Stone Barn, 
Zinfandel, Californien, USA
65 / 285

FRANKRIG 

De La Saraziniere,
Mâcon-Bussieres, Chardonnay, 
Bourgogne, Mâconnais
- / 550

Louis Jadot, Mâcon-Villages
Chardonnay, Bourgogne, Mâconnais
110 / 495

Domaine de l’Enclos, Chablis, 
Chardonnay, Bourgogne
- / 600

Les Berchets, Viognier, 
Languedoc-Roussillon, Pays d’Oc, 
60 / 255

Jeff Carrel, Morillon Blanc, 
Chardonnay, Occitanie, Pays d’Aude
85 / 375

Hubert Brochard, 
Sancerre Collines Blanches, 
Sauvignon Blanc, Loire 
- / 550 

Henri Bourgeois, Pouilly-Fumé, 
Sauvignon Blanc, Loire.
- / 495 

Famille Hugel, 
Riesling-Classic, Alsace
110 / 495

Zind-Humbrecht, Chardonnay, 
Clos Windsbuhl, Alsace
- / 600

Domaine Marc Kreydenweiss, Kritt,
Pinot Blanc, Alsace
110 / 495

Pierre Girardin, Éclat de Calcaire, 
Chardonnay, Bourgogne, Côte de Beaune
- / 750

Domaine Prieur-Brunet, 
Meursault - Les Forges, Chardonnay, 
Bourgogne, Côte de Beaune
- / 850

Château La Garde,
Sauvignon Blanc/Semillon
- / 500

ITALIEN

Pighin, Friuli Grave, 
Pinot Grigio, Friuli 
80 / 350

Anselmi, San Vincenzo, Garganega/
Chardonnay/S. Blanc, Veneto
95 / 420

SPANIEN 

Frontonio, Microcósmico Blanco, 
Macabeo, Valdejalón  
85 / 375

Ritme Celler,
Grenache Blanc/Macabeo, Priorat
110 / 495

Melea, Verdejo/Sauvignon Blanc
Castilla-La Mancha
60 / 265

HVIDVIN

ROSÉVIN

Priserne følger som glas / flaske

Har du spørgsmål til vinene ift. smagsretning 
eller årgang, så spørg gerne personalet. 

Vi ved langt fra alt om vin, men vil så vidt muligt sikre os, 
at du som gæst får en god oplevelse.

ALKOHOLFRI 

Riffel, Traubensaft, Secco, Rheinhessen 
85 / 375
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BUTIK KØBENHAVN 
Gammel Mønt 4

1117 København K

Smag Champagnen der bliver serveret på
nogle af verdens bedste restauranter

BUTIK AARHUS 
Skovvejen 2A
8000 Aarhus C

110 kr.
pr. glas
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FRANKRIG/ITALIEN

Albert Sounit, 
Crémant de Bourgogne, Brut 
Pinot Noir/Chardonnay, 
Bourgogne, Frankrig
95 / 520 

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

Sorelle Bronca, Prosecco, 
Glera, Conegliano-Valdobbiadene, 
Italien 
85 / 425

Charpentier, 
Pinot Meunier/Chardonnay/ 
Pinot Noir, Champagne, Frankrig
- / 700

Mumm, Cordon Rouge, Brut, 
Pinot Noir/Chardonnay/Pinot 
Meunier, Champagne, Frankrig
- / 750

Thierry Fournier, Reserve Brut
Pinot Meunier/Chardonnay/Pinot Noir
Champagne, Frankring
110 / 750 

Jacquesson, Cuvée 744/745, Extra Brut
Chardonnay/Pinot Noir/Pinot Meunier, Frankrig
- / 850

Henri Gireaud, Hommage, Pinor Noir, 
Champagne, Frankrig
- / 900

Henri Gireaud, Rosé 
Pinot Noir/Chardonnay
Champagne, Frankring
- / 1250

Dom Perignon, Chardonnay/
Pinot Noir, Champagne, Frankrig
- / 2500

Henri Gireaud, Fût de Chêne, 
Pinot Noir/ Chardonnay, Champagne, Frankrig
- / 1800

Louis Roederer Cristal, 
Pinot Noir/Pinot Meuiner/
Chardonnay, Champagne, Frankring
- / 2600

BOBLER

NATURVIN

Priserne følger som glas / flaske

Chianti, Toscana, Italien (Orange)
110 / 495

Charles Frei, Riesling, La Messe du Matin
Alsace, Frankring (Hvid)
- / 525

Menade, Nosso - Verdejo, Ruedo, 
Spanien (Hvid)
95 / 420

Vignaioli Contrà Soarda, Musso, 
Marzemino Nero/Pinot Noir, Veneto, 
Italien (Rød)
115 / 520

Patrick Uccelli, Pinot Nero, Salorno, 
Italien (Rød)
- / 550
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FRANKRIG 

Domaine Bernollin, Le Corbaisons, 
Bourgogne Rouge, Pinot noir, 
Côte Chalonnaise 
110 / 495

Galhaud, Grenache, 
Pays d’Oc, Roussillon 
80 / 350

Domaine Prieur-Brunet, Santenay Rouge, 
1 Cru – Maladiére, Pinot Noir, 
Bourgogne, Côte de Beaune
- / 750

Domaine Bouchard Père & Fils, Gevrey 
Chambertin, Pinot Noir, Bourgogne, 
Côte de Nuits
- / 900

Maison Albert Sounit, Mercurey 1. Cru, 
Clos des Montaigus, Pinot Noir, 
Bourgogne, Côte Chalonnaise, Magnum 
- / 1200

Louis Jadot, Clos de Vougeot Grand Cru, 
Pinot Noir, Bourgogne, Côte de Nuits
- / 1700

Château des Jacques, Morgon, 
Gamay, Bourgogne, Beaujolais 
95 / 420 

Château Vieux Moulin, Terre d’Eole, 
Carignan/Cabernet S., Corbiers, 
Languedoc-Russillon
75 / 325

Domaine Lignier-Michelot, 
Morey Saint Denis 1’Cru – Les Faconniéres, 
Pinot Noir, Bourgogne, Côte de Nuits
- / 1400

Château la Nerthe, Châteauneuf-du-Pape, 
Grenache/ Syrah/ Mourvédre/ Cinsault, 
Rhône Syd.
- / 750

Bouchard Pere & Fils, Pommard 1’Cru, Pinot 
Noir, Bourgogne, Côte de Beaune
- / 1100

Château Moncets, 
Merlot/Cabernet Franc, Bourdeaux, 
Lalande de Pomerol
110 / 495

Château Durfort-Vivens 2. Cru, 
Cabernet S./Merlot, Bordeaux, Margaux
- / 950

Domaine Robert Sirugue, Vosne-Romanée, 
Pinot Noir, Côte de Nuits, Bourgogne 
- / 1100

SPANIEN

PSI, Peter Sisseck, Tempranillo, 
Rebera del Deuro 
- / 695

Flor de Pingus, Peter Sisseck, 
Tempranillo, Rebera del Deuro  
- / 1600

Frontonio, Microcósmico, 
Garnacha, Valdejalón
85 / 375

Dominio de Atauta, 
”La Celestina Crianza”, 
Tempranillo, Ribera del Duero
90 / 395

RØDVIN

ITALIEN

Tommasi, Ripasso Superior, 
Corvina/Rondinella, Veneto
100 / 450

Zenato, Valpolicella Superior, 
Corvina/Rondinella, Sangiovese Veneto
75 / 325 

Tenuta Celestino Pecci, Brunello di 
Montalcino, Sangiovese, Toscana 
- / 800

Cupano, Rosso, Sangiovese, Toscana 
- / 550 

Felsina, Chianti Colli Senesi, 
Sangiovese, Toscana
85 / 375

Reverdito, Barbera d’Alba, 
Barbera, Piemonte
75 / 325

Brovia, Barolo, Nebbiolo, Piemonte
- / 750

Livia Fontana, Barolo, 
Nebbiolo, Piemonte 
- / 850 

ØSTRIG/TYSKLAND

Domaine Wachau, Pinot Noir Reserve, 
Wachau, Østrig 
- / 495 

Weingut Landerer, 
Spätburgunder, Kaiserstuhl, Baden, 
Tyskland 
90 / 395

Markus Molliter, Haus Klosterberg, 
Pinot Noir, Mosel, Tyskland
- / 550

OVERSØISK

Château Ste. Michelle, 
Syrah, Columbia Valley, Washington State 
110 / 495

Noble Vines, Marquis Red, 
Zinfandel/ Syrah/Cabernet 
S. Californien, North Coast
95 / 420

Stasg’s Leap, Artemis, 
Cabernet S. Californien, Napa Valley
- / 850

Au Bon Climat, Isabelle, 
Pinot Noir, Santa Barbara, Californien
- / 800
 
Brutocao Family, 
Zinfandel, Californien, Mendocino
- / 525

D’Arenberg, “The Dead Arm”, 
Shiraz, Australien, McLaren Vale
- / 650

Minimalist Wines, ”Connect the dots”, 
Syrah, Sydafrika, Western Cape
- / 550

Priserne følger som glas / flaske

Har du spørgsmål til vinene ift. smagsretning 
eller årgang, så spørg gerne personalet. 

Vi ved langt fra alt om vin, men vil så vidt muligt sikre os, 
at du som gæst får en god oplevelse.
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A cocktail more specifically 
may mean a beverage with at least 
three flavours, one of which is alcohol

Negroni 115 

Ingredienser 

3 cl Circus Gin "This is me"
3 cl Antica Formula
3 cl Campari

Serveres i et lowball glas pyntet 
med appelsin

APEROL SPRITZ / 95
Aperol - Prosecco - soda

OLD FASHIONED / 120
Four Roses Whiskey, small batch - sukkersirup - Angostura

NEGRONI / 115
Circus Gin, This is me -  Antica Formula - Campari

CUCUMBER MOSCOW MULE / 95
Absolut Vodka - ginger beer - limejuice - sukkersirup

BRAMBLE / 95
Beefeater 24 gin - brombær - citronjuice

PORNSTAR MARTINI / 120
Absolut Vodka Vanilla - Passoã - passionsfrugt - æggehvide
limejuice - prosecco

ESPRESSO MARTINI / 115
Absolut Elyx Vodka - Kahlúa - espresso 

AMARETTO SOUR / 115
Amaretto - sukkersirup - citronjuice - æggehvide - Angustura

DARK'N' STORMY / 95
Mørk rom - limejuice - Angustura - ginger beer 

WHITE RUSSIAN / 95
Absolut Vodka - Kahlúa - sødmælk - mørk chokolade

LITTLE BASTARD / 120
Tequila Olmecca Altos - lime - passionsfrugt - jalapenos

BELLA ROSA / 95 
Aperol – limejuice  – æggehvide – sukkersirup 

Laves med min. 4 cl. spiritus. 
Spørg gerne personalet, hvis du har spørgsmål vedrørende vores cocktails. 

COCKTAILS
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Nyd med omtanke
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GIN
Circus Gin "The one" 95
Circus Gin "This is me" 95
Monkey 47 115
Monkey 47 Sloe 120
Malfy Gin Limone 95
Beefeater 24 95
Buss 509 Raspberry 115
Buss 509 Elderflower 115
The Botanist 95
Gin Mare 120
Four Pillars 110
Hendricks 110
Old English 115
Ferdinand’s 125
Ferdinand’s Quince 120
Le Tribute 130
Bornholm Gin 110
Bifrost Gin 110 
Copperpot Gin 110

FADØL
Schiøtz Mørk Mumme, 40cl. 60
Anarkist New England IPA, 40cl. 60
Gæsteøllen, 40cl. 60 

FLASKE
Heineken, 33cl. 45
Estrella Inedit, 75cl. 125
Anarkist Hazy IPA, 0,5alk. 50cl. 65
Crabbies Ginger 65
Crabbies Raspberry 65

SODAVAND
Pepsi / Pepsi Max 35
Lemon 35
Faxe Kondi 35
Supermalt Ginger Beer 35
Tonic 40

VARMT
Kaffe eller the 30
Espresso 30 / 35
Latte 40
Cappuccino 40

Nedenstående gin er 4 cl. inkl. tonic. 
Betjeningen vil vejlede om valget af tonic og garnish.

FRA BAREN
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WHISKY 
Irland
Jameson Black Barrel 85
Red Breast 12 års 110

Skotland
Talisker, Single Malt, 10 års 85
Talisker, Single Malt, 18 års 145
Aberlour A’Bunadh, Single Malt 110
Glenfiddich, Single Malt, 15 års 95
The Glenlivet, Single Malt, 18 års 115
Macallan DC, Single Malt, 12 års 95

ROM
Ron Centenario, 20 års, Costa Rica 95
Diplomatico Reserva, 12 års, Venezuela 85
Zacapa XO, 25 års, Guatemala 165
Havana, Selección de Maestros, Cuba 95
Bumbu, Barbados 95
Award 01, Danmark 95 
Award 04, Danmark 95
Plantation, 20 års Anniversary, Barbados 115
Stokers Rum 110 

PORTVIN
Warre’s LBV 95 / 600
Warre’s Otima, 10 års Tawny 85 / 545
Warre’s Fine, White Port 45 / 300
Warre’s Otima, Colheita 1995 700

COGNAC 
Leopold Goumel, 20 Carats 180
Martell Creation Grand Extra 195
Martell VSOP 110
Braastad XO 95

TEQUILA
Patron Silver 75
Patron XO Café liqueur 65
Patron Añejo 110

GRAPPA
Tommasi Amarone della Valpolicella 80
Tommasi Recioto della Valpolicella 80

Nyd med omtanke
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Priserne følger som glas / flaske

FRA BAREN
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Mellow Mind
- meget mere end en sæbebar

Dørklokkens ringetone bliver overdøvet af støvsugeren. 
Indenfor bliver der ryddet op efter weekendens produktion 
af godt 500 shampoobarer. Byhuset ved Slotssøen i Kolding 
er Maria Grønborgs hjem og arnestedet for wellnessbrandet 
Mellow Mind; det er her i baghuset, det hele er startet, og det 
er fortsat her, noget af produktionen sker.

Der dufter mildt og rent allerede ude på gaden
Duften eskalerer i byhusets baghus, der huser en del af 
produktionen. Smukke sæbebarer i afdæmpede farver er linet 
op på rad og række på reolen, sirligt placeret i foldekasser. 
Nederst på reolen står en række gryder, og på bordet står 
en røremaskine. De vidner om, hvordan sæbebarerne bliver 
til, men udstiller også det voksende brands akilleshæl: Der er 
efterspørgsel efter de populære sæbebarer fra Mellow Mind.
Historien om Maria Grønborg og hendes wellnessprodukter 
bliver fortalt ude hos forhandlerne, der pt. tæller mere end 50 
i både ind- og udland. Det er den gode historie om Kolding-
pigen, der efter flere år i udlandet er vendt tilbage til sin fødeby. 
Det er historien om bæredygtighed og kvalitet, som passer så 
godt ind i tidsånden. Men det er også så meget mere. Det er 
historien om at tage ansvar og skabe det liv, man ønsker.

Ud af hamsterhjulet
Efter at have gjort karriere i designbranchen med gode jobs 
hos etablerede brands som Stelton og HAY samt seks år i Kina, 
var det tid til at stoppe op og mærke efter.

”Jeg har høje forventninger til mig selv, og vil altid gøre det 
lidt bedre end jeg gjorde i går. Jeg har rejst og festet rigtig 
meget. Men på et tidspunkt bliver selv messer i Paris og New 
York blot en del af hamsterhjulet” fortæller Maria Grønborg om 
beslutningen om at træde ud af møllen.
Hun havde brug for tid til at tænke over, hvad livet skulle 
indeholde for hende.
”Jeg har altid vidst, at jeg ville være selvstændig en dag. Jeg er 
opvokset i en familie af selvstændige og mange af mine venner 
har også egen forretning. Da jeg fyldte 30 år, var jeg ligefrem 
skuffet over, at jeg endnu ikke var selvstændig”, fortæller hun.
”Men jeg ville ikke være selvstændig for enhver pris. Jeg ville 
finde den niche, der kunne være en naturlig forlængelse af 
mig selv. Hele mit liv har jeg udviklet produkter og koncepter 
til andres behov. Jeg ville skabe noget til mig selv”.

Sæbe i egen hånd
”Det var en lidt tilfældig proces”, fortæller hun. Men der er ikke 
meget, der virker tilfældigt i Marias univers. Det hele har en 
rød tråd. Afdæmpede nuancer i indretningen i hjemmet, på de 
populære sæbebarer og farven på hendes skjorte.

Af Janni Thuesen

Historien om wellnessbrandet Mellow Mind er historien om Maria Grønborg. 
Men det er også historien om at tage ansvar for eget liv.

Foto: Lasse Lagoni
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”Jeg har altid været draget af æstetiske produkter, hudpleje 
og wellness i det hele taget”, fortæller hun om, hvordan et 
par flotte billeder af sæber på Pinterest blev til et selvstudie i, 
hvordan man laver sæbe.
Det var tænkt som et frirum, men forretningskvinden fornægter 
sig ikke. Der blev eksperimenteret med ingredienser og dufte 
i køkkenet, og efterhånden blev venner og familie inddraget 
som testpersoner. Snart stod hun på små designmarkeder og 
solgte sine sæber.
”Jeg finder det lettere at sælge mine egne produkter, fordi 
jeg er tro mod mig selv. Jeg sælger ikke ud og går ikke på 
kompromis med bæredygtighed og kvalitet. At designe 
og udvikle tilbehøret har været relativt nemt for mig. Det 
kender jeg jo. Men jeg vidste ikke noget om æteriske olie og 
olivenolier, da jeg startede. Det er hårdt arbejde at source 
de rigtige produkter og ikke at gå på kompromis. Det bruger 
jeg meget tid på, men jo større er tilfredsstillelsen, når det så 
lykkes”.

Mere kvalitet
Dagene er sjældent ens. Den ene dag skal der laves sæbe, 
den næste skal der besøges forhandlere. En del af lageret er 
flyttet ud af baghuset. Både fordi pladsen var for trang, men 
også for at skabe en bedre balance mellem arbejde og fritid. 
I år har Maria også ansat en assistent for at kunne vækste 
yderligere. 

”Jeg oplever at nogle forhandlere vil have nye produkter hver 
sæson, men det kan jeg ikke efterleve”. 

Hun uddyber: ”Mellow Mind fandt sin plads i branchen ved 
at operere udenfor den konventionelle skønhedsindustri, og 
startede med håndlavede skønhedsprodukter med fokus på 
'mindre og meget bedre'.  Jeg besluttede mig fra starten for 
ikke at arbejde efter kollektioner eller at lave produkter, som 
jeg ikke selv kan se fidusen i, men som måske vil sælge godt. 
På den måde består Mellow Mind kun af det bedste – ifølge 
mig.”

Fra Kina til Kolding
Da hun vendte tilbage til Kolding, var der ikke mange af hendes 
venner, der regnede med, at hun ville blive.
”Jeg er god til at være der, hvor jeg er og til at opsøge nye 
netværk. Vi er en gruppe af lokale kreative, der hjælper 
hinanden, tester hinandens produkter og mødes til en 
fredagsøl. Vi bruger hinanden som kollegaer”, fortæller hun 
om beslutningen om at blive i Kolding.
”Der er en kreativ vibe i Kolding. Vi har ikke så meget albuerne 
ude. Man behøver ikke have et visitkort med en flot titel at vise 
frem. Tidligere var det vigtigere for mig at præstere godt og 
komme frem i rækkerne. At hele tiden holde sig på forkant. Jeg 
har fundet en anden ro her, end jeg har oplevet tidligere. Her 
er jeg tro mod mig selv”.■

”Mellow Mind fandt sin plads 
i branchen ved at operere udenfor 

den konventionelle skønhedsindustri, 
og startede med håndlavede 

skønhedsprodukter med fokus på 
'mindre og meget bedre'. 

Yoga er et rum, 
hvor Maria Grønborg 

skaber ro i en travl hverdag. 
Det er en disciplin, hun har taget 

med sig fra sine år i Kina. 
Her bliver yogastudierne brugt til 

at koble fra travlheden, 
fortæller hun.

Foto: Lasse Lagoni

Foto: Lasse Lagoni
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FIRMAGAVER, 
MERCHANDISE, 

PROFILTØJ 
- og meget mere

@Y-DESIGN.DK    +45 7030 2386    Y-DESIGN.DK    VALGGAVESHOP.DK

Mellow Mind
Dansk wellness- og slow beauty brand 

stiftet i 2019 af Maria Grønborg.

Produkterne er udviklet af Maria 
selv og fremstillet i eget studie i Kolding. 

De er 100% veganske og blandes 
i hånden i små portioner for at sikre optimal 

friskhed og for at minimere spild.

Shop Mellow-mind.dk
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KREATIVE FORMER, STØRRELSER, 
OVERFLADER OG FARVER
Funktionelt design skabt med inspiration i god kvalitet, godt håndværk, 
klassisk dansk møbeldesign og aktuelle trends og tendenser. 
Nærværende rådgivning og alle de gode råd, der er behov for. 
Vi vælger smukt og bæredygtigt, europæisk egetræ - og håndlaver et 
møbel som er dit. Se mere på dayly.dk
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SKAMLINGVEJEN 5   6000 KOLDING   MAIL@MARINAENKOLDING.DK   TEL. 75 53 15 15   MARINAENKOLDING.DK

Skal vi huse jeres 
næste arrangement?

Konfirmation, bryllup også det med diamant, guld, 
sølv og bronze. Barnedåb, fødselsdage, frokostmøder 

- blot en begivenhed der skal markeres

AFVENTER

Sommer
koncerter

på kajen 
2023

Nyd god musik 
og hygge ved Marinaen.

Fredag og lørdag 
den 18. og 19. august 2023

Følg med på vores 
instragram og facebook.

I samarbejde med
www.eventc.dk

Foto: Lasse Lagoni
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DU BLI ’R ,

HVAD

DU

SPISER

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

SPRØD,  AUTENTISK & FRI  (FOR ANANAS)

ØSTERGADE 26  .  6000 KOLDING  .  75 50 35 20  .  KULOGKOKS.DK
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IT-SUPPORT
IT-SIKKERHED
IT-RÅDGIVNING
ERP – UNICONTA

Få hjælp af et professionelt, stærkt 
og nærværende IT-firma - vi gør det enkelt!

house4it.com
Kokholm 1A | 6000 Kolding | salg@house4it.com | +45 70 21 47 00



Låsbybanke 7 | 6000 Kolding 

amazing@amazingtours.dk | amazingtours.dk

AmazingToursDK  amazingtoursdk

Bali | Indonesien | Vietnam | Thailand | Sri Lanka | Singapore | Qatar | Oman | Nepal | Maldiverne | Malaysia | Laos | Kina | Indien | Cambodia 

Burma | Tibet | Kenya | Zanzibar | Tanzania | Sydafrika | Seychellerne | Rwanda | Uganda | Namibia | Mozambique | Mauritius | Botswana 

Zimbabwe | New Zealand | Australien | Fiji | Vanuatu | Cook Islands | USA | Hawaii | De Dansk Vestindiske Øer | Costa Rica | Svalbard

Uforglemmeligt …

Gør
  drømmen til virkelighed- Book et inspirationsmøde!

Lyt, se, duft…oplev!

Med Amazing Tours åbner du en verden af muligheder og  lader dine personlige rejsedrømme erstatte pakkerejsen…

 

Rejs ud i ’Our World Your Way’: Krydr de store naturoplevelser og uforglemmelige must-see sights med håndplukkede 

hoteller og  lokaloplevelser. Forkæl dig selv med barfodsluksus på en afsides strand, god gastronomi og ro – eller dyk 

ned i storbyernes fascinerende energi med vores tips til de oversete oplevelser i bagagen.

 

Vi folder den individuelle rejses mange valgmuligheder ud – og bygger din rejse på vores  lokalkendskab og erfaring.

 

Book et personligt møde… fordi rejsedrømme er individuelle.

Når et hotel ikke bare er en overnatning men selve omdrejningspunktet 
for en ferie, så giver hoteller, der er drevet af ildsjæle med sans for 
detaljen og feel-good,, ferierejsen ekstra kant. Og hos Koldings 
lokale rejsebureau, Amazing Tours, er der især tre store hoteltrends, 
der hitter lige nu, hvor rejselivet er tilbage efter et par års pause: 
Barfodsluksus, de unikke boutiquehoteller og glamping – camping 
på luksusmåden. 

’Vi lytter til vores gæster og søger at finde den perfekte 
balance mellem det klassiske og det nye, så vi har en bred 
palet af alternative hotelvalg i alle vores store rejselande – og 
for os er kunsten sammen med gæsten at finde det perfekte 
match.’ siger Jens Thykier fra Amazing Tours, som har fokus på 
at få mest muligt ud af feriebudgettet i hvert eneste møde med 
nye gæster: At skrue ned for overnatningsprisen, når der ikke 
er tid til at nyde hotellets faciliteter, f.eks, på en rundrejse - for 
til gengæld at forfølge hoteldrømmen, når der er tid til at få 
fuldt udbytte af stemningen og oplevelsen. . 

Uafhængig af destination står de små boutiquehoteller 
med få værelser og en intim, nærværende stemning højt på 
ønskelisten. Derfor har Jens gennem årene søgt og fundet 
de små oaser, der hverken har kapacitet eller ønske om at 
modtage rejsebureauernes store grupper, men fokuserer 
helt og holdent på individuelle rejsende: Hoteller med 
særlige faciliteter, kun for voksne og hoteller, hvor det ofte 
er hotelejeren selv, der byder velkommen. Hoteller, hvor der 
dufter af friskbrygget kaffe, friskbagt brød og just-scrambled 
eggs, hvor frugten er friskskåret, juicen friskpresset og hvor du 
som gæst bliver budt velkommen med et smil, 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 drøm – måske endda den største - er barfodsluksus. 
Skønne hoteller med en luksuriøs, unik stemning og et højt 
niveau på alle fronter. Direkte på stranden, som oftest er 
privat. Måske de små, private hytter med adgang til snorkling, 
dykning, yoga og restauranter, der inviterer til at komme helt 
ned i gear og bare nyde. Kufferten pakkes let: Du får ikke brug 

for meget andet end lette kjoler, shorts og lette skjorter og … 
badetøj!

Sidst men ikke mindst er der glamping, som er i familie 
med barfodsluksus – blot er udsigten skiftet ud med 
naturscenerier med dybde og liv: En smuk, kompromisløs 
oplevelse i velindrettede, store telte med alle faciliteter, hvor 
morgenmaden serveres uden forstyrrelse fra andre gæster 
– og hvor du bare nyder din glampingoase langt fra alt. Helt 
personligt og privat. Måske på savannen, måske ved en øde 
strand, måske i junglen?

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 nemlig én af de ting, der karakteriserer 
hverdagen i Amazing Tours. ’Vi kan hjælpe med præcis det, 
der er brug for hjælp til, uden at vores gæster skal føle sig 
forpligtet. 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/.

Barfodsluksus, boutiquehoteller og glamping … 
forkælelse anno 2023

ANNONCE
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Jacob Olsen er nærmest vokset op på en speedwaybane. Som 3-årig kørte han motocross; siden 
har han været en del af speedwaysporten fra en hver tænkelig vinkel: som professionel kører, 
kommentator, landstræner blandt meget andet. Som direktør og ejer af Vojens Speedway Center 
er han tilbage på sin barndoms legeplads. Drømmen er at gøre speedwaysporten til allemandseje.

Af Janni Thuesen

TILBAGE TIL 

VOJENS 
SPEEDWAY 

CENTER

Vojens gør ikke meget væsen ud af sig med sine godt 7500 
indbyggere. 12 km fra E45 og 75 km fra Billund Lufthavn 
blev det immervæk placeringen for speedwaysportens 
nationalarena i Danmark. Jacob Olsen var kun tre år gammel, 
da hans far, Ole Olsen, grundlagde Vojens Speedway Center 
i 1975. Indtil da var dansk speedway henvist til små baner 
på eksisterende fodboldstadions. Med det nye stadion, der 
hurtigt blev velberømmet blandt sportens bedste kørere, blev 
der trængsel på E45 mod Vojens. Både publikum og sportens 
største stjerner valfartede til den lille sydjyske by, der nu 
husede en af verdens bedste speedwayarenaer.
Den treårige Jacob havde sin gang blandt ansatte og kørere 
på Vojens Speedway Center. Han sad med til møder på knæet 
af sin far og var med på banen, når der blev kørt løb. Jacob 
Olsens legeplads var Vojens Speedway Center. 
”Det, der sidder dybest i mig fra min tid på Vojens Speedway 
Center som barn og ung, er relationen til speedwaystjernerne. 
Berøringsfladen af mennesker gav mig et kæmpestort netværk 
og har været en døråbner for mig,” fortæller Jacob Olsen i dag. 
43 år efter centrets åbning er det ham, der sætter standarden 
for centrets fremtid.
”Jeg har set sporten fra alle vinkler og niveauer. Det, tror jeg, 
er en styrke.” 

Fra Holmes Chapel til Skærbæk
Da Jacob Olsen blev født i 1972, havde hans far, Ole Olsen, året 

forinden kørt sig til verdensmesterskabet uden danskernes og 
mediernes bevågenhed. Men det ændrede sig hurtigt. Snart 
sad Hr. og Fru Danmark og fulgte med i de hæsblæsende 
heats og kom i årene efter på fornavn med Ole, Erik og Hans.
Det var i kulissen til speedwaysporten danske guldalder med 
Ole Olsen, Erik Gundersen og Hans Nielsen, at Jacob Olsen 
voksede op. Indtil han var seks år gammel, boede familien i 
Holmes Chapel i England, hvorfra hans far turede verden. 
Om sommeren i Europa og i vintermånederne i Sydafrika og 
Australien.
”De første seks år af mit liv boede jeg i en kuffert sammen 
med min mor og far,” husker han. Begrebet sommerferie var 
først noget, Jacob Olsen stiftede bekendtskab med, da han 
selv stiftede familie. Som seksårig flyttede familien tilbage til 
Danmark, og den unge Jacob skulle nu passe ind i folkeskolens 
faste rammer, og det var en udfordring. Men han blev set og fik 
hjælp af en fremsynet inspektør og sin lærer på Sommersted 
skole og fuldførte sin folkeskole med et 10-tal i dansk.
”De første syv år af mit skoleliv var ikke nemme. Da jeg startede 
i 7. klasse, havde jeg et niveau på 5. klasse. Men jeg kommer 
igennem med ærligheden. Jeg er ikke bange for at fortælle, 
når der er noget, jeg ikke kan,” forklarer han. Og det er en 
filosofi, Jacob Olsen stadig lever efter:

Vojens Speedway Center / Frank Cilius SUPERHERO Vinbaren 6968 Vinbaren SUPERHERO



”Jeg vil alt for speedwaysporten og giver alt, jeg har, for sporten. 
Jeg ser mig selv som en person, der prøver at drive en sund 
forretning, men også en blød person, der vil arbejde og være 
i dialog med mennesker, hvor man er ærlig og tør åbne sig 
omkring gode og dårlige ting, hvor man ikke er konfliktsky, men 
tør stå ved sine holdninger og også turde være kontroversiel.”

Hjem til Holmes Chapel
Da folkeskolen var afsluttet, havde Jacob Olsen kun en ting 
i hovedet. Han ville være verdensmester, men hans forældre 
krævede, at han tog en uddannelse. Hans far drev på 
daværende tidspunkt Ole Olsen biler i Haderslev, men Jacob 
ville gå egne veje og blev i stedet udlært automekaniker hos 
Bent Gildberg i samme by. 

”Jeg ønskede ikke at komme i lære i min fars butik, jeg ville 
gerne klare mig selv. Jeg har altid haft et behov for at være min 
egen og at vise, at jeg gør ting anderledes end min far. ”
Jacob Olsen byggede sin egen karriere i speedwaysporten. 
Som 16-årig blev han dansk mester i sin klasse, og i 1989 bliver 
han nr. 2 ved det danske U21 mesterskab.
Da han blev professionel, flyttede han tilbage til sin barndomsby, 
Holmes Chapel i England, hvorfra han kørte for Coventry og 
senere Wolverhampton i den britiske liga. Herfra kunne det se 
ud som om, ringen var sluttet for det lovende talent.
”Det var en fantastisk tid, den vildeste tid. Da jeg kom til 
England, vidste alle allerede, hvem jeg var. Det var fest og 
kulør, og jeg mistede nok lidt fokus på opgaven,” fortæller han.
Et uheld på banen havde resulteret i flere operationer og et 
stift håndled, men det var særligt en kammerats uheld på 
speedwaybanen, der satte tingene i perspektiv for Jacob 
Olsen.
”Og så stoppede jeg, og jeg har ikke kørt siden. 
Speedwaysporten er en hård sport, mentalt og fysisk. Du tager 
en risiko hver gang, du kører. Man skal give hele livet. Det er en 
hård pris, man betaler. Den der helt kolde, kyniske og en lille 
smule crazy tilgang, sporten i visse tilfælde kræver, den havde 
jeg ikke,” fortæller han og fortsætter:
”Det var ikke en svær beslutning. Jeg var et andet sted i livet. 
Jeg indså, at jeg ikke blev verdensmester, og jeg kunne ikke se 
mig selv i en mellemklasse de næste 10 år.”

SEKS FACTS OM 
SPEEDWAY

”Vil du have succes, så er du på 
hele tiden, og det har en pris. 

Man fraskriver sig venner og familie. 
Jeg har altid nydt det, jeg er i, 

men når jeg tager en beslutning 
om noget nyt, så ser jeg mig 

ikke tilbage.” 

Speedway er en motorsport, hvor du kører 
på motorcykel på en oval grusbelagt bane

Motorcyklerne er ikke udstyret med hverken gear 
eller bremser, da hvert heat varer så kort tid, at det 

aldrig er nødvendigt at bremse eller skifte gear.

Fire til seks kørere deltager i et heat, 
som køres over fire omgange

Der køres venstre om (imod uret), derfor er kørerens 
venstre støvle forsynet med en slæbesko af jern

På langsiderne kan speedwaykørerne 
komme op på omkring 110 km/t

De store speedwaynationer er Storbritannien, 
Danmark, Sverige, Polen, Tjekkiet, Australien, 

New Zealand og USA

Retur til Danmark
Farten blev sat ned, og de kommende år startede han en 
karriere i Design cykler i Odense, der voksede sig til et 
partnerskab og mange flere butikker, blandt andet i Kolding 
Storcenter.
Speedway fyldte stadig i Jacob Olsen liv, selvom han havde 
lagt karrieren på hylden. Sideløbende med sit job trænede han 
ungdommens nye kørere som klubtræner i Odense, og hans 
mange erfaringer fra branchen siden barnsben åbnede døren 
til kommentatorjob på speedwayløb i både Europa og i Asien. 
Da der skal findes en ny landstræner for det danske 
speedwaylandshold i stedet for Erik Gundersen, er Jacob 
Olsen det oplagte valg.

”Jeg havde nogle rigtige gode år som landstræner. Det var 
spændende at være med til at præge næste generations 
kørere som Nicki Petersen.” Han sagde sin stillingen op i 
2004, da tiden igen var inde til at sætte farten ned. Familien 
havde købt hus i Kolding, var blevet forældre til en lille pige og 
prioriteterne ændrede sig igen.

Kilde:denstoredanske.lex.dk/speedway

Vojens Speedway Center / Frank Cilius
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JACOB OLSEN 
18. September 1972
Direktør Vojens Speedway Center

Bor i Kolding sammen med sin kone
Anette og deres 3 børn

1988 Dansk mester i Speedway på 80cc 
1989 Nr. 2 ved det danske U21-mesterskab
1993 - 1995 Professionel speedwaykører i den britiske 
 liga Coventry og Wolverhampton
1995 - 2010 Speedwaykommentator for TV3, 
 DK4, DR, TV2 og mangle flere
2000 - 2002 Assisterende landstræner 
 for speedwaylandsholdet
2002  - 2005 Landstræner for speedwaylandsholdet

”Vil du have succes, så er du på hele tiden, og det har en pris. 
Man fraskriver sig venner og familie. Jeg har altid nydt det, jeg 
er i, men når jeg tager en beslutning om noget nyt, så ser jeg 
mig ikke tilbage.” 
I 2018 blev der igen mulighed for noget nyt. Generationsskiftet 
på Vojens Speedway Center blev en mulighed, og Jacob 
Olsen slog til og overtog driften af anlægget i samarbejde med 
Haderslev kommune.
”Der er så meget Olsen i anlægget hernede, at jeg kan se 
mulighederne i det. Det, der driver mig, er, når jeg har et mål 
foran mig,” fortæller han om skiftet. 

Tilbage til Vojens
Ambitionerne for Vojens Speedway Center er store. De store 
speedwayløb var i årenes løb flyttet væk fra Vojens Speedway 
Center til fordel for stadion med bedre faciliteter som Parken 
og CASA Arena i Horsens. Anlægget i Vojens forfaldt, da 
aktiviteterne rykkede væk, og der var brug for at lave nye 
investeringer i anlægget. Jacob Olsen har siden forhandlet 
rettighederne til Grandprixet tilbage til Vojens Speedway 
Center. Så kom Corona og lagde hele underholdningsbranchen 
på is. Dagen efter landet åbnede op igen, blev grandprixet 
afholdt.
”Det har været turbulent og en hård periode at komme 
igennem forretningsmæssigt og mentalt. Vi har lavet en del 
investeringer, både kommunen og af min egen lomme. Det 
kostede lidt i 2020 og 2021. Men takket være min gode familie 
og venner er det lykkes, at vi stadig er her i dag.” fortæller 
Jacob Olsen og fortsætter:

”Vi er langt fra målet endnu, men vi er på rette vej. Vojens er 
Danmarks nationalarena, når det kommer til speedway. Det, 
jeg glæder mig over, er, at institutionen -Vojens Speedway 
Center -består. Den glæde, jeg ser i folks øjne, når de kommer, 
er det hele værd.” 
Målet er at skabe et speedwayhold, der ikke kun repræsenterer 
Vojens men hele Sønderjylland. Team Sønderjylland Elite 
Speedway (SES) er allerede godt på vej med stærke profiler på 
holdet, og for første gang i dansk speedwayhistorie vinder det 
lokale Vojens hold DM Guld.
”Syd- og Sønderjylland har gode elitesportshold i fodbold 
og ishockey. Men i speedway er der en masse stolthed 
forbundet med sporten. Det, sporten mangler, er et lokalt 
hold, du kan følge, ligesom du går til superligakampe med 
dit yndlingsfodboldhold. Det lokale hold gør noget godt for 
samfundet,” forklarer Jacob Olsen om drømmene for Vojens 
Speedway Centers fremtid. Ud over en ny fankultur og 
talentudvikling ser han også muligheder i brugen af anlægget, 
der kan mere end speedway.

” Alle, der kender mig, ved, at jeg gør ting på min egen måde. 
Jeg har ikke fået noget foræret. Jo, jeg har fået en historie 
foræret. Jeg formår og er stolt af, at jeg nytænker den historie.” ■

Vil du vide mere om Vojens Speedway Center
vojensspeedwaycenter.dk

ALKOHOL BØR NYDES MED OMTANKE
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Det perfekte sæt til 
at vende hårtabsprocessen 

og opnå mere 
samt kraftigere hår

ICONPRODUCTS.DK

E C O T E C H  H A I R C A R E

Lorem ipsum

LIVE ORGANIC. LOVE VEGAN. CREATE QUALITY.

Efter nogle uger kan jeg tydeligt se en ændring, 
min børste er ikke længere fyldt med hår

E C O T E C H  H A I R C A R E

Lorem ipsum

LIVE ORGANIC. LOVE VEGAN. CREATE QUALITY.

”

SUPERHERO Vinbaren 75
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Områdets store og små 
begivenheder samlet ét sted
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Få din  
træningsglæde  
lige her!

Prøv  
14  

dage gratis 

Kom ned og oplev ægte træningsglæde i Fit.nu Studio. 
Du vil blive mødt af et dedikeret team af uddannede  
og kompetente coaches indenfor kost, søvn og vane.  
De står klar til at hjælpe dig der, hvor du er.

Tilmeld dig allerede nu på:

studio.fit.nu 



AT SPARE PÅ  
STRØMMEN  
HAR ALDRIG VÆRET  
VIGTIGERE END NU

LARS VINTHER
Sales Director

5081 8340 
lv@beg.dk

MIKKEL CARLSEN
Key account manager
 
5081 8345 
mc@beg.dk

CHRISTIAN K. HANSEN
Technical Director
 
5081 8341 
ckh@beg.dk

KENN BERTELSEN
Support Sales

50818347
kb@beg.dk

SØREN BOE
Project sales | Jylland Syd

5081 8342 
sb@beg.dk

KIM M. PETERSEN
Project Manager | Fyn 

5081 8344 
kmp@beg.dk

MORTEN PEDERSEN
Project sales | Jylland Nord 

5081 8343 
mp@beg.dk

CHARLOTTE SKOVBY
Controller
 
5081 8347 
bookkeeper@beg.dk

Lysstyring nedsætter  
forbruget af strøm  
væsentligt.

KONTAKT OS
- for løsningsforslag  

til dit hjem

SUPPORT YOUR LOCAL HEROES
SUPERHERO Vinbaren 79



Foto: Simon Gutterman
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SUPER
HERO

MARTIN 
ROTHE 
Fra skruetrækker 
til tatovørnål

Kokken på 
Sydhavnen 

JORDEN RUNDT 
- med Jens Thykier 

MIKKEL 
BECK 

Den eftertragtede 
fodboldagent

 

MILO & 
BLADTKRAMER   

Klassens klovn og den stille dreng
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Rene Holm 
Circus Gin 

Limited Edition

HADERSLEVVEJ 17  |  6000 KOLDING  |  75531211  |  TOM-K.DK 
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EPHRAIM
Fra A.L. Passagen 
til Roskilde festival

Kvinden 
bag de store
iscenesættelser
Mia Stensgaard

TINA SØGAARD
Damen med de 

mange duftesanser

VEJL. PRIS KR. 75,00

NIKOLAJ 
ENDERLEIT
Det var en sejr for mig personligt, 
ikke at vi vandt kampen – men at jeg spillede en kamp igen

HADERSLEVVEJ 17  |  75531211  |  @TOMKSALON  |  TOM-K.DK 

# V I N O  # TA P A S  # C O C K TA I L S  # C A F E  # C I R C U S G I N  # A L P A S S A G E N  # S U S H I 

FRA KOLDING Q TIL 
LANDSHOLDET   

Sanne Troelsgaard 

ISNURH 
- det betyder ikke noget, 

men alt for os 

En stemme der 
skal lægges mærke til 

Christina 
Mekdes  

”Du skal ikke tænke på, 
hvad du ikke har, men i 

stedet fokusere på 
hvad du har”

- Tien Nguyen

VEJL. PRIS KR. 75,00
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VEJL. PRIS KR. 75,00

KASPER 
ASGREEN

Café branchen
er min hylde
 Mød Annie Fløe Svenningsen

Kvinden 
for bordenden
Edel Lund Clausen om hårdt arbejde
og gode menneskelige værdier 

SØREN 
STOKLUND
 Direktøren for det hele

Bitter er ikke noget 
man er - det er 

noget man drikker 
Søren Berthelsen

Fodboldtosser og modemænd 

KIM HYLDAHL 
& MADS FOGH

- et af de hotteste navne på den
 internationale cykelscene
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Et spørgsmål 
om kvalitet
Mød erhvervsmanden

PIERRE LEGARTH

KUNSTNER 
PORTRÆT
Vi har talt med Christina Hamre 
om hendes kreative levevej

LENE TANGAARD
Om vejen til Kolding som den 
nye rektor for Designskolen

Jesper Juhl
EN AF TIDENS STORE HJERNER BAG DANSK SATIRE
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Forord af

Eva Kjer Hansen
Folketingsmedlem 

& borgmesterkandidat 
i Kolding

PER RUD
Fodboldkarriere
og talentudvikling 

VEJL. PRIS KR. 75,00
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SIMON JUHL OLESEN
SOMMELIER OG EJER AF RESTAURANT MØNTERGADE

 DESIGNERBORDE BYGGET PÅ 
GODT HÅNDVÆRK,
OMHYGGELIGHED 
OG NÆRVÆR

BOSSEN 
BOESEN

ELKE PREISLER
GØR DRØMME TIL VIRKELIGHED

GUDERNES DRIK
MØD IVÆRKSÆTTER RONNIE GRAM

VEJL. PRIS KR. 75,00

VÆR MED TIL AT PROFILERE VORES LOKALE 

LOKALE SUPERHEROES

Har du eller din 
virksomhed lyst til at 

medvirke med en annonce 
eller kender du en 

rigtig SUPERHERO?

Så send os gerne en mail 
på ms@themokkacafe.dk

- alle er velkomne.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Morten Strøh, ms@themokkacafe.dk
Vinbaren, A.L.Passagen 9-13, 6000 Kolding

REDAKTØR
Janni Thuesen, jannithuesen@me.com

GRAFISK
Mette Hjort, mette@themokkacafe.dk

PRODUKTION
From Grafisk

ANNONCESALG
Morten Strøh, ms@themokkacafe.dk

COPYRIGHT
De viste annoncer / artikler er beskyttet af copyright og må 
ikke anvendes i andet øjemed. Oversættelse, eftertryk, 
mangfoldiggørelse og uddrag, er kun tilladt efter tilladelse 
af Morten Strøh. ©Vinbaren Kolding 2012

ANNONCØRLISTE
Øjesten
Royal Unibrew
GABBA
Fotograf Lasse Lagoni
Kul & Koks
Kål&co
Y-Design
KIF Padel Club
Rotpunkt
Streetfood Kolding
Mos Mosh Gallery
Kjær & Sommerfeldt
Hans Just
Pernod Ricard
Kontrast Interiør
Ole's Chokolade
Restaurant Johansens
Restaurant Marinaen
Polar Seafood
Restaurant Rafaels

VICA Danmark
Circus Gin
House4It
EventC
Anker Law
Amazing Tours
Kolding Venue
PIERRE Ejendomme
DAYLY
I.C.O.N
FIT.NU
Klinkehuset
B.E.G.
New Balance
STRØH A/S
Mazur AV ApS
iStandsætterne 
Trolden Bryghus
FROM Grafisk
Tom K  

SKAL VI VÆRE VÆRT FOR JERES NÆSTE ARRANGEMENT 
PÅ MARINAEN, VINBAREN, JOHANSENS, ORANGERIET 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.

Vi tager forbehold for trykfejl, andre ændringer eller mangler, november 2022

STREET
FOOD

KOLDING
2022
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KOLDING 76 32 66 32 WWW.STP.DK

DIN RÅDGIVENDE ELEKTRIKER OG ELINSTALLATØR I 
KOLDING OG DET ØVRIGE TREKANTOMRÅDE.

Hos Strøh tilbyder vi rådgivning og totalløsninger inden for den el-
tekniske verden. Vi har solid erfaring som elektriker i Kolding og 
det øvrige Trekantområde, hvor vi servicerer både private, erhverv 
og institutioner.

Det her er  
ikke en løbesko

Nu kommer sikkerhedsskoen, der  
ikke ligner en sikkerhedssko
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Trolden Destilleri & Bryghus • Nordager 15 • 6000 Kolding • 2845 0755 • www.trolden.com

Eksperimenterende gin-serie 
udfordrer og leger med
sanserne.
Hvad sker der, hvis man 
destillerer grillede danske 
frilandsjordbær og basilikum? 
Hvordan smager en gin med 
peberrod og citronverbena? 
Ideerne er mange hos 
Trolden Destilleri i Kolding. 
Det har nu ført til en serie 
af eksperimenterende gin, 
hvor regler og begrænsninger 
ikke står i vejen. 
Velkommen til HYBRIS Gin, 
hovmod på flaske.

Tanker om HYBRIS
”Det er på tide at tage 
forestillingen om gin 
ud til kanten af det mulige 
og væk fra det velkendte 
og sikre terræn. 
Vi sætter røven i klaskehøjde, 
presser grænserne, 
eksperimenterer med 
sanserne, og nørder.” 

udtaler manden med ideerne 
Ketil Veng Nissen som er 
produktionsansvarlig på 
Trolden Destilleri og Bryghus. 
’Resultaterne vil være helt 
fantastiske og vildt udfordrende, 
og mange ideer og destillater 
seraldrig dagens lys, da kun 
de bedste og mest overraskende 
når til salgshylden, men det er 
HYBRIS. 

”Vi laver 222 lak-forseglede, 
danskproducerede og 
håndnummererede flasker, 
hvor etiketten til hver batch er 
specialdesignet af vores kunst-
ner i forhold til ingredienserne 
i flasken”. Alle flasker er med 
godkendelse fra destillatøren 
selv i lakken på toppen, som 
vidner om at også denne gin er 
ægte dansk håndværk.
HYBRIS Ginnen finder du hos 
udvalgte restauranter og barer, 
eller på Trolden destilleri i 
Kolding. 

HYBRIS og NEMESIS
Hybris betyder hovmod eller 

overmod og er frygtløshed til at 
udfordre eller trodse skæbnen. 

I det klassiske Grækenland 
var HYBRIS den største synd. 

HYBRIS er at glemme de 
naturlige menneskelige 

begrænsninger og at overskride 
dén grænse, der adskiller 
det menneskelige fra det 

guddommelige. 
Det var at glemme, at 
mennesket er dødeligt. 

En sådan synd blev straffet 
af hævnens og retfærdighedens

gudinde, Nemesis.

Gin med røven i klaskehøjde
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