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Foredrag
öm Afrika
■ ØDIS: Tirsdag den 15. fe-

bruar er der åbent hus i
Ødis Forsamlingshus fra
klokken 14.00 til 16.30.
Der vil være et foredrag
med Chris Mathiesen Hansen, der har boet 28 år i
Afrika.
Foredraget har titlen
»Min Afrikanske farm«. Der
er kaffebord, der koster 25
kroner. Dagen er arrangeret
af Frivillige Pensionister i
Ødis.
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Kom med forslag
til udviklingen
■ STEPPING: Den 20. januar

På Koldinghus kan man se familien Kloppenborg-Skrumsagers dåbskjoler sammen med en lang stribe andre udstillede kjoler.

Foto: Ludvig Dittmann

Dåbskjoler fik plads
på royal udstilling

afholdte Kolding Kommune et borgermøde i Stepping, hvor overvejelser om
planlægningen af Steppings byudvikling blev
præsenteret.
Der var mulighed for at
debattere og komme med
forslag, blandt andet om
udvidelse af erhvervsområdet ved Nørre Alle og boligudbygninger i den nordlige og sydlige bydel.
Hvis der sidder borgere,
som ikke havde mulighed
for at deltage i mødet, eller
bare ikke fik givet sine meninger til kende, så er muligheden der nu.
Kommunen opfordrer
byens borgere til at indsende forslag og ideer, og det
kan man gøre frem til og
med den 2. marts.
Det skal ske til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, Kolding eller på
mail til byogudvikling@kolding.dk. Det er også muligt
at kontakte Signe Beck eller
Lene Ohlmann i By- og Udviklingsforvaltningens
Planafdeling.

MUSEUM: Koldinghus fik hjælp fra familien Kloppenborg-Skrumsager, der slottet skulle lave en udstilling
som optakt til det royale tvillinge-dåb.
Af John Petersen
Tlf. 7211 4219, jpe@jv.dk

FAKTA ■ ■ ■

SJØLUND: I går var der åbning på en ny udstilling på
Koldinghus, som har fyldt
sin hvide bibliotekssal med
dåbskjoler. Anledningen er
det kommende royale tvillinge-dåb, og til udstillingen
er der lånt massevis af kjoler rundt omkring i kommunen. Så på slottet kan man
blandt andet se de to kjoler,
som Christian og Gunnar
Kloppenborg-Skrumsager
blev døbt i tilbage i 1972.

DÅBSTØJ
■ Udstillingen åbnede i
går og kan ses på Museet
på Koldinghus frem til 15.
maj. Man kan læse mere
på www.koldinghus.dk,
hvor man også fra på
mandag kan finde tekster
om udstillingens kjoler.

Mormor syede
Det er tvillingeparrets mor,
Godron Skrumsager, som
reagerede, da Koldinghus
eftersøgte dåbskjoler med
en tilhørende god historie.
Og den finder man bestemt
her. For dåbskjolerne er virkelig familliegods, der har
været med til mange fester.
Den ene dåbskjole er blevet
brugt ved 25 barnedåb,
mens den anden har været
brugt i ikke færre end 50 tilfælde. Det er dog ikke alle
barnenavne fra samtlige år,
som er indgraveret i kjolerne, for de har også været
lånt til folk udenfor familien.

Godron og Hans Diderik Kloppenborg-Skrumsagers med tvillingerne Christian og Gunnar
familiefoto
ved deres dåb i 1972 i Rødding Frimenighedskirke.
Der har virkelig været basis for mange barnefødsler i
familien
KloppenborgSkrumsager. Dåbskjolerne
er nemlig syet af Godrons
mormor, der selv nedkom
med ikke færre end ti børn.
Den ene dåbskjole blev
brugt første gang i 1936,
mens den anden blev brugt
første gang i 1938. De er

begge syet af Dinne Eske
Kristensen, der blev født i
1874, boede i Thisted og er
mormor til Godron Kloppenborg-Skrumsager.
– Underkjolerne er af
tyndt lærred og overkjolerne af mol. Blonderne er
strikket af meget tynd tråd.
Den ene kjole bliver fortrinsvis brugt af den del af

familien, der bor i København. Den anden bliver
brugt af den del af familien,
der bor i provinsen – dog
med udlån til Frankrig to
gange, siger Godron Kloppenborg-Skrumsager.

En lille brik
Men tilbage i 1972 var der
pludselig brug for at få sam-

let begge dåbskjoler i Jylland, da der var tvillingefødsel hos Godron og Hans Diderik Kloppenborg-Skrumsager.
Den ene søn blev døbt
Christian, og han har i dag
overtaget forældrenes gård
i Sjølund og sidder i Kolding
Byråd. Han er glad for traditionen med dåbskjolerne.
– Det er en fin tradition indenfor familien, som man
skal værne om, og de er også
blevet brugt, da vi fik vores
egne børn døbt. Omvendt
bliver dåbskjolerne kun
brugt få gange i en generation, så de er kun en lille brik
i et stort spil, og vi har heldigvis mange andre traditioner, som binder familien
sammen, siger han.
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Emneuge om
Australien
■ CHRISTIANSFELD: Op til

vinterferien har der været
gang i de alternative undervisningsaktiviteter på mellemtrinnet ved Christiansfeld Skole.
Hele ugen har undervisningen på 4. og 5. årgang
stået i Australiens tegn.
Der har været fokus på
kultur og sprog i Australien.
Der har været besøg af
udvekslingsstudenter fra
Australien, samt film og foredrag. Australiens historie
har også været en del af undervisningen, og ifølge
skoleleder Hans Winther,
var det særligt populært
for eleverne at prøve at lave billeder af perler og trylledej, i stil med dem den
oprindelige australske befolkning lavede.
Torsdag den 10. februar
var der skolefest for børn
og forældre på 4., 5. og 6.
årgang. 6. årgang har de seneste tre uger arbejdet
hårdt på teaterforestillingen »Folk og røvere i Kardemomme By«.
Forestillingen trak fuldt
hus i skolens gymnastiksal.
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