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Hallo!! Er der nogen? 

Redaktionen

Indimellem kunne vi da godt misunde hende det 
pigebarn, der forlod gymnasiet i 2 g, og beslut-
tede sig for at påbegynde egen karriere.
Hun havde set noget. Havde fået en åbenbaring, 
og fundet ud af, at hun, i stedet for at sidde der 
og, som hun  udtrykte det,  spilde sin tid med at  
øve matematikkens formler, og bøje tyske verber, 
kunne sætte noget i gang og blive både set, hørt 
og lyttet til. Og samtidig tjene en skilling uden at 
skulle slide sig op.
Hun anskaffede sig et videokamera. Lave-
de sit værelse om til et drømmestudie, og 
godt skåret for tungen som hun var, og er, ka-
stede hun sig ud i at mase sig tilrette på net-
tet. Hun blev youtuber. Producerede sine 
egne indslag til Youtube omhandlende: hen-
de selv. Den uendelige historie om hende selv.
Og hun er blevet en succes. Med omkring 150.000 
følgere.

Se, det er langtfra den situation vi er i. Redaktionen 
bag dette blad. Vi, der fire gange om året sammen-
sætter det blad du nu sidder med. Gadespejlet. 
For det første, og naturligt nok, fordi det forligger 
rent fysisk, og bare fremstilles i 1600 eksempla-
rer. Alene det faktum begrænser naturligvis den 
udsigt til de 150.000 ”følgere”. Vi, redaktionen, 
efterhånden bare 4-5 frivillige, har overhovedet 
ingen fornemmelse af, om bladet overhovedet bli-
ver læst. Vi får ingen reaktioner. Vi modtager in-
gen klager over stave- eller slåfjel. Ingen forslag 
til, hvad man knude lænke sig at læse om. Hvis du 
er nået hertil i læsningen af denne, knald den ”en 
leder”, så beder vi dig, hvis du overhovedet gider 
det, gøre os den tjeneste at sende en sms til:
29876168, og bare skrive: ”læser”.
Det ville fornøje os , på den måde at få en fornem-
melse af, at nogen læser det produkt vi knokler 
med at samle stof til.
Du kunne også, det er selvfølgelig da noget mere 
omstændigt, sende en mail til: gadespejlet@
live.dk.
Du kunne så skrive lidt om, hvor overflødigt du 
synes det er, at anvende tid og farvetryk på et 
produkt , der er knapt så højtrykt interessant 
som tilbuddene fra de lokale handlende. Tak for 
interessen!

I ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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En stor skare af frivillige hjalp med at gøre stævnet til en succes
700 sparkede bold i Agoraen Af  Line Bruhn Jørgensen

Mange timers arbejde  kul-
minerede den 19. og 20. novem-
ber med en fremragende week-
end i Agoraen. For mig, og for os 
alle, tror jeg, har det været alle 
de frivillige arbejdstimer værd. 

Siden september har jeg brugt 
5-10 timer om ugen på at plan-
lægge stævnet. Mine opgaver har 
været alt fra kontakt til klubber/
trænere, finde sponsorer, bestille 
præmier, indkøb til cafeteria, fin-
de hjælpere til weekendens op-
gaver, lave kampprogram.  Det 
er fantastisk at få lov til at være 
en del af et stort arrangement i 
lokalområdet. Jeg er både glad 
og stolt over, at klubben for tred-
je gang viser mig den tillid trods 
min unge alder.

I alt deltog 56 hold fra 17 forskel-
lige klubber. Alle klubber her fra 
det syd og sønderjyske - Erritsø 
GF var den nordligst beliggende 
klub, som deltog ved vores stæv-
ne. 

I weekendens løb hjalp mange 
frivillige til. De kom fra både nær 
og fjern, og hjalp med både store 
og små opgaver. 

En stor tak til Helle Dantoft, som 
er U14/15 pigetræner her i klub-
ben. Helle og hendes spillere stod 
for cafeteriaet hele lørdag samt 

det meste af søndag. Da de selv 
skulle spille fodboldkampe i Tøn-
der søndag eftermiddag måtte 
de overlade cafeteriaet til Pegiza 
(mor til Alan U13 og Dilan U12 
piger) og Mathias Schmidt (U14 
spiller). Mathias hjalp også til om 
lørdagen sammen med Thomas 
Andersen (tidligere hjælpetræ-
ner i klubben), Toke Roworth og 
Emil Baungaard (U13 spillere). 
De dømte U6 og U7s kampe. 
Emil hjalp derudover også mig 
om søndagen ved dommerbordet 
inden han selv skulle spille på 
klubbens U12 hold. 

Mette Bendixen og Karen Knud-

sen fra Esbjerg fortjener også en 
stor tak. Det er to af mine gode 
veninder. De var morgenfriske 
lørdag morgen, og hjalp til fra 
klokken 06 med opsætning af 
banerne til U6 og U7 spillerne. 
Efterfølgende sad de ved dom-
merbordet hele lørdag, og trods 
tekniske problemer med måltav-
len, så havde de styr på sagerne. 
Søndag måtte vi desværre und-
være deres hjælp, da de skulle 
til Esbjerg og spille fodboldkamp. 
De spiller til daglig i FC King Ge-
orge, som er en del af toppen i 
Kvindernes Jyllandsserie. Når de 
to piger ikke spiller fodbold, stu-
dere Mette til fysioterapeut mens 



 
 
Gadespejlet nr. 80 - December 2016       5                        www.hoejekolstrup.dk 

Karen læser til pædagog. 

Holger Jørgensen og Bent 
Nielsen havde endnu engang en 
stor andel i fodboldens succes 
her på Høje Kolstrup. De har si-
den september assisteret mig 
med planlægningen og weeken-
den igennem hjulpet til med di-
verse opgaver. Derudover har de 
også deltaget i stævnet med de-
res respektive hold. Holger med 
U8 drenge, som nåede til semifi-
nalen og Bent med U12 pigerne, 
som vandt deres række. 

Mohammed Kashakesh hjalp til 
som dommer både lørdag og 
søndag. Jakob Thorøe (tidligere 
træner i klubben) var dommer 
søndag formiddag. Derudover 
hjalp Bent og jeg til med dom-
meropgaverne. 

Søndag blev dommerbordet 
passet af Mikael Bøllund og Da-
niel Kruse (to bekendte her fra 
Nørreskovparken) - sidst på ef-
termiddagen afløste Dorte Niel-
sen (mor til Mikkel U10) Mikael 
ved dommerbordet. 

Klubben var repræsenteret med 
10 hold i følgende rækker: U6 
mix, U7 mix, U8 drenge, U10 
drenge A, U10 drenge B, U12 pi-
ger samt U12 drenge. 
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U12 holdet fortjener en 
særlig ros. Vi har ikke til dag-
lig noget U12 hold her i klub-
ben, men jeg fik stablet et hold 
på benene i anledningen af vo-
res stævne. Det bestod af Tobias, 
Mikkel og Marko fra U10 drenge 
samt Mads, Timmy, Emil fra U13 
drenge assisteret af Dilan fra U12 
piger. Det er fantastisk at vi kan 
hjælpe hinanden på tværs af hol-
dene! De gjorde en rigtig god fi-
gur i U12 rækken. Det endte med 
en flot 3.plads - kun et enkelt 
mål fra en 2. plads. Så alt i alt en 
rigtig god weekend for Høje Kol-
strup Boldklubs fodboldafdeling. 

Vi glæder os allerede til næste år. 
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Jeg havde, enten var det i 
Lokalavisen eller  i Ugeavisen,  
set en annonce med teksten:
”Alt-mulig-manden” Ingen 
opgave er for stor og ingen er 
for lille. Alt kan ordnes. Ring 
til.....”. Og nu kan jeg ikke huske 
telefonnummeret. Og det er da 
også helt lige meget i denne 
sammenhæng.
Det var på vejen op til interviewet 
med de to nyansatte sociale 
viceværter jeg kom til at tænke 
på netop den annonce om”Alt-
mulig-manden”.
Som en slags forberedelse 
til mødet med dem, de to 
”opsøgende sociale viceværter”, 
havde jeg nemlig været forbi 
Jobzonen hvor annoncen, selvom 
den, som det fremgik, ikke 
længere var tilgængelig, stadig 
kunne ses og læses i sin fulde 
ordlyd:
 ”Vi søger 2 socialfaglige 
medarbejdere til at varetage 
den opsøgende funktion som 
sociale viceværter på Høje 
Kolstrup i den boligsociale 
indsats, som er et projekt der 
er bevilliget indtil udgangen 
af 2020.
Dine primære arbejds-
opgaver her vil være:
- Rådgivning, vejledning, 
forebyggelse og hjælp til 
selvhjælp og selvstændighed
- Dokumentation på daglig 
basis at journalisere og 
arbejde målrettet med 
indsatsplaner på hver borger. 
- Læsning og behandling af 
post/advis, disponering m.m. 
- Støtte borgeren til udvikling 
af egne ressourcer”.

Og sådan fortsatte beskrivelsen 
af arbejdsopgaverne adskillige 
linjer videre, og afsluttedes med 
ordene: løn ifølge overenskomst.
Jeg parkerede min cykel udenfor 
deres hovedkvarter på Uglekær 
nummer 10.
-Hej, jeg hedder Rikke. Var det 
noget med en kop kaffe før vi 
går i gang? Jeg ved ikke hvordan 
den smager. Jeg har ikke selv 
brygget den.
Nej, det tror jeg da. Med alt det 

-Der er virkelig brug for os Af  Karsten Espersen

De nyansatte, sociale viceværter, har rigeligt at se til.

I skal nå, og desuden fremgik 
det da vist heller ikke som én af 
de primære opgaver for sociale 
viceværter, at de skulle kunne 
brygge en god kop kaffe.
Jo tak til kaffen. Vi går ind 
på kontoret. Lyset maser ind 
igennem de store vinduer. 
Lyden er elendig. Akustikken 
granithård.
 -Vi, Rikke og jeg, forklarer 
Michael Schwebs, Rikkes kollega, 
vi er blevet ansat for en 4 årig 
periode med det formål, blandt 
andet at forsøge at etablere 
netværk for og med de beboere, 

der ikke har netværk i forvejen. 
Det kunne være i form af skabe 
aktiviteter, som giver mulighed 
for, at man kan møde nye 
mennesker.
- Ja, forstået sådan, tilføjer 
Rikke, altså helt generelt, at 
skabe øget trivsel og bedre 
livskvalitet for de beboere 
her, som sidder alene og hvis 
problem er ensomhed. En 
anden opgave er den, at hjælpe 
til i konfliktsituationer. At være 
mæglere i forbindelse med 
eksempelvis nabostridigheder. 
Og sådan, generelt sagt, tage 



 
 

Gadespejlet nr. 80 - December 2016      8   www.hoejekolstrup.dk 

særligt hånd om det vi kunne 
kalde ”de udsatte” grupper.
- De ”udsatte grupper”? Hvem 
er de, er jeg nysgerrig efter.
-De kan være mennesker med, 
bare som eksempler, mennesker 
med en psykiatrisk diagnose. 
Med misbrugsproblemer eller..
-Folk som er røget ud af 
arbejdsmarkedet og er havnet i 
en sump. Mennesker, der sidder 
begravet i problemer efter en 
skilsmisse. Mennesker, som af 
vidt forskellige årsager er kommet 

i en situation, hvor tilværelsen 
bliver uoverskuelig. Borgere, 
der oplever utallige benpænd i 
form af ikke at kunne håndtere 
bare det, at få betalt regningen 
for huslejen, varme og vand, og 
derfor har brug for et lille skub. 
Det kan også være nydanskere, 
som ikke forstår breve og 
henvendelser fra kommunen, 
og som derfor behøver hjælp 
til at finde ud af, hvor de skal 
henvende sig om hvad og hvornår.

-Vi kan tilbyde, at gå med 
til lægen, være bisiddere under 
møder på jobcentret eller hos 
kommunen. Der er ikke mange 
begrænsninger, smiler Rikke og 
skubber telefonen til side, som for 
anden eller tredje gang summer 
irriterende. Insisterende.
Jeg bliver helt svimmel alene 
ved tanken om alle de forskellige 

opgaver de to har fået kastet i 
hovederne, og skal finde meget 
forskellige løsninger på. Jamen, 
der er jo ikke tale om løsninger 
en gros? ”De udsatte” er jo lige så 
forskellige som vi andre, der endnu 
ikke rubriceres under ”udsatte”.
-Og  hvem skal så hjælpe jer, 
spørger jeg fordi det virker 
uoverstigeligt.
De bliver ivrige, og vil gerne 
begge byde ind med svar.
-Vi skal da på sigt gerne kunne 
få nogle frivillige med. Men når 

det handler om det arbejde  
vi har nævnt: hjælp til ”de 
udsatte”, og den type, så er 
det vores primære, vores, kan 
vi kalde dem, nøgleopgaver.
-Med hensyn til det, at sætte 
aktiviteter i gang, så drejer 
det sig, i første omgang, om 
at igangsætte aktiviteter for 
Fuldtræfferens brugere. Og dér, 
vil det være tale om aktiviteter 
som gerne skal kunne videreføres 
af frivillige. Så i den forbindelse 
håber vi at kunne finde nogen 
med lyst til at gå frivilligt ind 
og lægge et stykke arbejde.
De får ikke megen tid til at 
sidde polstringen flad på de fine 
kontorstole deres ”værksted” er 
udstyret med, og de regner da 
også med, at en meget stor del af 
deres arbejde  skal foregå udenfor 
iført de sortgrå, sikkert både 
vind- og vandtætte jakker de kan 

trække over sig og begive sig ud i.
-Vi foretrækker faktisk også 
mest  det: at gå en tur i området. 
Snakke med de mennesker vi 
støder på, og fortælle om, hvad 
det er vi kan tilbyde. Jamen, det 
kan da så godt være, at dem vi 
støder på, ikke har behov for 
vores hjælp...
-Men så har de da muligheden 
for at bringe budskabet videre, 
bryder Rikke ind. Fortælle om 
os. De to nye i Netværksbasen.
Og de har allerede haft rigeligt 

at tage sig til, de to sociale 
viceværter. Både som bisiddere, 
som assisterende ved lægebesøg 
og som kontaktskabende 
led imellem ensomme og de 
aktivitetstilbud som området 
rummer en hel del af.

-Og der sidder virkelig 
mange ensomme rundt 
omkring heroppe. Mennesker 
som ikke er i stand til, ved egen 
hjælp, at komme ud og blive en 
del af  et fællesskab.
Vi kan allerede nu mærke, at der 
er behov for den indsats vi kan 
tilbyde. De borgere vi har haft 
kontakt med, også de borgere, vi 
helt spontant har taget kontakt 
til, fortæller os, det er helt i 
orden at vi har kontaktet dem, og 
de tager med stor taknemlighed 
imod når vi tilbyder at følge op 
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på deres sag.
Rikke og Michael kravler i de 
sortgrå jakker og går foran. 
Nedover trapperne og ud i 
efterårsblæsten. Vi skal have 
taget et par billeder.

Vildkatte er aggressive, larmende og strintende. De er til stor gene når de holder til i boligområder.
Der findes andre muligheder end at aflive kattene.
Projekt : fra irriterende vildkat til nyttekat
Lav et ”projekt vildkat” - hvis muligt sammen med beboerne i området. Indfang kattene og få de syge 
katte aflivet. Behold 8-12 sunde og raske katte som bliver neutraliseret og øremærket m.v.
Det er næsten lige så dyrt at få aflivet en kat som det er at få den neutraliseret, vaccineret og øre-
mærket !
Neutraliserede katte giver ingen problemer og gener. Tværtimod forsvarer de deres territorium og hol-
der andre vildkatte væk. Samtidig udrydder de rotter og mus.
Byg en foderplads og nogle ”læskure” eller kombiner foderplads med læskure, sådan at kattene kan 
komme i ly for vind og vejr.
Men vildkattene har brug for hjælp hele året rundt. Hvad mange ikke ved er at katteaids er en udbredt 
sygdom blandt vildkatte. Katte som ikke er neutraliseret har tendens til at slås oftere end katte som er. 
- og katte der slås er i risikogruppen for at blive smittet med katteaids, samt føre sygdommen videre. 
Derfor er det så vigtigt at kattene neutraliseres, så sygdommen holdes nede. Når kattene er hos dyr-
lægen får de desuden et sundhedscheck, vaccination og bliver øremærket.
Husk at hvis du begynder at fodre kattene, må du ikke pludselig holde op. De bliver hurtig afhængig af 
din mad. Det anbefales at man ikke fodrer vildkatte hver dag, så de stadig anspores til selv at kunne 
finde/jage mad.

Hjælp desuden vildkattene ved at sørge for at der ikke bliver flere. Få dem neutraliseret og øremærket. 
Har du fået en tilløberkat som ikke er øremærket, chippet eller bærer halsbånd og som du er i tvivl om 
er ejet eller herreløs, kan du sætte et halsbånd på. Det er meget vigtigt, at katten kan komme ud af 
halsbåndet, hvis den sidder fast i et hegn eller lignende, så brug f.eks. et bukseelastik. Derpå klistrer 
du en lille seddel med tape omkring og skriver ”Hvem ejer mig og så dit navn og tlf.nr.”. 

 Problemer med vildkatte og herreløse katte

Faktaboks:
De sociale viceværter kan 
træffes på kontoret Uglekær 10,   
to   dage om  ugen: 
onsdage og fredage imellem 
kl. 10 og 15.  

Rikke Frederiksen er  uddannet 
lærer, og har efterfølgende 
uddannet sig til familieterapeut, 
og senere også læst til  narrativ 
terapeut.

Michael Schwebs er uddannet 
pædagog og kognitiv terapeut.
Sideløbende med arbejdet 
heroppe er de begge ansat ved 
Center for Socialpsykiatri og 
Udsatte på Bjerggade.

Til foråret næste år, planlæg-
ger de to en række arrange-
menter henvendt til enlige 
med børn. Målet vil være, at 
føre de familier sammen, og 
måske opnå det, at flere af 
dem på egen hånd kan vide-

reføre aktiviteterne og bygge 
videre på de kontakter de, 
forhåbentlig, får etableret. 

Af Karin Berger
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 Bydelsrådet har en ide om at rå-
det vil gøre området til et mere 
attraktivt område at bo og leve 
i. Det står i vores vedtægter og 
det gør vi hvad vi kan for at eft-
erleve. 
Bl.a. derfor havde Bydel-
srådet inviteret områdets 
idræts- og sportsklubber til en 
workshop torsdag d.17 november. 
Mødet blev afholdt på Frueløkke 
16 i ”Cafe udsigten”. Een af år-
sagerne til at mødet blev afviklet 
netop der var, at vi fik mulighed 
for at kigge nærmere på den del 
af nybyggeriet. 
Som oplægsholder, havde vi in-
viteret idrætskonsulent Dan Bug-

Workshop med udsigt Af Erling Jørgensen

Der har længe været en løs rist 
ved Damms Teglgård, som børn 
på skift løfter grundet deres 
uskyldige nysgerrighed.

Sådanne riste bør selvfølgelig 
fastboltes eller på anden vis sik-
res, så ingen ved et uheld over-
ser, hvis risten ikke er sat på plads 
igen af poderne.De seneste, dog 
meget løse rygter, går på, at der 
i området savnes 2-3 børn samt 
en meget tynd voksen, men det-
te er dog ikke endeligt bekræftet!

slag fra DGI i Aabenraa. 
Efter Dans oplæg var der lagt en 
solid basis for, efterfølgende, at 
gribe til en bred debat om, og 
ideer til forskellige tiltag med sig-
te på at øge borgernes deltagelse 
i de eksisterende aktiviteter samt 
skabelsen af evt.nye tilbud. 
Der er ikke så mange person-
er der er aktive i vores område 
sammenlignet med f.eks Løjt. Og 
spørgsmålet er så, hvad årsagen 
kan være til den forskel. 
Det kan der selvfølgelig være 
mange forklaringer på: 
traditioner, beboersammensæt-
ning, alderssammensætning, 
andelen af ildsjæle eller mangel 

herpå. 
I hvert fald fik de repræsentanter 
der mødte op, en god drøftelse af 
de udfordringer der er i området 
og inspiration til hvilke mulighed-
er der findes, for at forbedre 
tilgangen til klubberne. 
Drøftelserne er ikke afsluttet, og 
bliver det vel aldrig helt. Næste 
møde finder 
sted mandag d.16/1-17 kl. 19,00 
på Kystvej 18 DGI. 
Det var et godt møde hvor en del 
af udfordringerne blev vendt. 

Løs rist truer julen?
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Af Erling Jørgensen

Juletræsfest i hård konkurrence.
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Julemanden reddet af Gaffa
Mindre end en halv time 
før børnene, under juletræsfe-
sten i Agoraen, gjorde klar til  at 
skråle julemanden ud af fjerene, 
var der opstået voldsom  travl-
hed på julemandens  værksted. 
Årsagen til travlheden var ikke, 
at der, i sidste øjeblik, skulle fær-
diggøres overraskelser til bør-
nene nedenfor på gulvet. Nej. 

Efter opstigning fra sit hyggelige 
halmleje, var julemanden i færd 
med at iføre sig sæsonens tra-
ditionelle gevandter, og da han 
nåede til at skulle trække i de 
sorte støvler, øjnede han kata-
strofen: den ene støvle var rev-
net fra den øverste rand og ned 
til sålen. Før han fik sadlet op, og 
gjort rensdyrene klar til at stikke 

nedover Camma Larsen Leddets 
Vej for at opsøge en sadelma-
ger, kom lokale kræfter ham til 
undsætning med et stort stykke 
sort gaffa tape, og julemanden 
kunne, således sammenlappet 
gøre sin stolte entre så nogen-
lunde til tiden også denne jul.  

Af Karsten Espersen
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Julemærket - En dansk opfindelse &
et stykke danmarkshistorie
Julemærkets historie tog sin be-
gyndelse i 1903, da postmester 
Einar Holbøll kom på den ide, at 
alle pakker og breve skulle forsy-
nes med et ekstra 2 øres mærke, 
og at overskuddet skulle gå til 
fordel for syge børn.

Idéen gik ud på, at alle, rig som 
fattig, skulle være med til at 
hjælpe svage og syge børn. Når 
folk sendte julekort til hinanden, 
gav de 2 øre ekstra for et jule-
mærke, som blev klistret på ved 
siden af frimærket.

Idéen blev til virkelighed, og ver-
dens første julemærke blev udgi-
vet d. 3. december 1904 med et 
portræt af den danske dronning 
Louise, og ja - julemærket kom 
til at koste 2 øre. 

De penge, der kom ind ved salget 
af julemærker i de første 6 år, gik 
til opførelse af et sanatorium ved 
Kolding, der stod færdigbygget i 
1911. Samme år blev julemær-
kesanatoriet overdraget til natio-
nalforeningen for tuberkulosens 
bekæmpelse. 

Helt frem til 1960 fungerede 
bygningerne som sanatorium for 
børn ramt af tuberkulose, og blev 
dermed en vigtig brik i kampen 
mod den frygtede folkesygdom. 
Nu huser bygningerne det smuk-
ke Hotel Koldingfjord. 

I 1 12 fik man allerede de to før-
ste Julemærkehjem, da to tidli-
gere børnehjem i hhv. Juelsmin-
de og Mørkøv blev ombygget og 
nyindrettet. 

I dag går pengene fra salget af 
julemærket til børns ophold på 
et af fondens julemærkehjem. 
De fire ulemærkehjem hjælper 
hvert år omkring 750 børn i alde-
ren fra 7-14 år videre i livet. På 
Julemærkehjemmene får børne-
ne hjælp til at komme ud af mob-
ning og isolation. Samtidig lærer 
de om sund kost og motion, så 
de taber sig. De får selvtillid, så 
de igen kan smile til livet.

Børnene er på et Julemærkehjem 
i 10 uger, og opholdet er gratis 
for barnet og forældrene.

Tidligere kunne indtægterne fra 
salget af Julemærker dække drif-
ten, men i dag dækker salget kun 
omkring en 1/3 af udgifterne. 

Det betyder, at julemærkefonden 
er afhængig af arv og donationer 
fra private og virksomheder.

Hvert år siden 1904
Hvert eneste år siden 1904 er 
det danske julemærke blevet 
udgivet. Tidligere af Julemær-
kekomiteen, men i dag af Jule-
mærkefonden, som i øvrigt kron-
prinsesse Mary er protektor for. 

I de første mange år (indtil 1950) 
var alle julemærkerne på jule-
mærkearket ens, men i 1951 
blev mærkerne varierede med op 
til 50 forskellige. 

Motiverne på mærkerne har næ-
sten altid været præget af ting, 
vi forbinder med julen -  børn, 
nisser, engle, vinterlandskaber, 
julelys, julepynt, juletræer, dyr, 
kirker og medlemmer af konge-
familien. 
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Kolonihaver 
Skovgårdens Kolonihaveforening 
Kontakt John Hynding 
tlf: 2865 2422
Haveforeningen Skovly
Kontakt formand Tommy Larsen 
Tlf. 4042 9038

Madklubben for Mænd
Se, hvornår madklubben samles på 
www. hoejekolstrup.dk. 
Du kan også henvende dig til Erling 
Holm-Jensen på tlf. 3025 4630 eller
på holm-jensen@webspeed.dk

Mamma Mia 
Mor/Barn projekt & Hjerteklubben
Damms Teglgård 34, st.tv.
Tlf: 7462 1188.

Netværksbasen
Uglekær 10, st.tv.
Sekretariatet for den boligsociale 
helhedsplan for Høje Kolstrup.
- Projektleder Sanne Pedersen
Tlf. 7354 6577/mobil 2477 3918  
E-mail: slp@salus-bolig.dk
- Jobguide Kim Winther 
tlf. 2034 7431 
E-mail: ksw@aabenraa.dk
- Socialvicevært Rikke Frederiksen 
Tlf. 2974 8058
E-mail: rfr@aabenraa.dk
- Socialvicevært Michael Schwebs
Tlf. 2974 8011
E-mail: mschw@aabenraa.dk

Nørrebo Beboerklub 
Frueløkke 14, kld. afholder banko 
hver onsdag kl. 19.00. 

Paraplyforeningen
Kontakt Birgitte Stahl Laursen på 
birgitte.1970@hotmail.com. 

Foreninger med aktiviteter 
i Agoraen:

Aabenraa Basket Hedgehogs
se under www.facebook.com/aaben-
raabasket.

Aaig Gymnastik
Aerobic, Zumba, Børnegymna-
stik
Kontakt Solveig Petersen
sp@aofsyd.dk.

Aabenraa Dartklub
Uglekær 1 - Mødes tirsdage fra kl. 
19:00. Læs mere på 
www.aabenraadartklub.dk

Aabenraa Firmaidræt
Har badminton tirsdage i Agoraen. 
Formand: Hans Jørgen Christensen.  

ail  aabenraa aafi.dk

Agoraen
Områdets idræts- og kulturhus.
Nyløkke 2 - Tlf. 7376 8683 
E-mail: agorahal@gmail.com.

Boligforeninger 
Find information om udlejning af 
boliger på Høje Kolstrup på www.
kolsbo.dk eller www.aaab.dk.

Bydelsjournalister
Kontaktoplysninger på de enkel-
tebydelsjournalister finder du på 
www.hoejekolstrup.dk/bydelsjouna-
listerne.

Bydelsrådet
Formand Hans Peder Thomsen 
Mail: hp@danprivat.dk

Familiebasen
Uglekær 10, st. th.
Daglig leder: Sine Jakobsen
Mobil: 2148 7922
Ungekonsulent Frank Sørensen
Mobil: 2114 8720

Fuldtræfferen
Et boligsocialt projekt under Aaben-
raa kommune der er åbent for alle:

- Cafeen er Fuldtræfferens hjerte, 
hvor der sælges lækker mad.
- Værkstedet hjælper dig med din 
pc.
- Lydsmedjen hjælper dig med alt 
inden for lyd til din pc.
- Det kreative værksted hjælper dig 
i gang med kreativt håndarbejde.

Find åbningstider og kontaktperso-
ner på Fuldtræfferens egen hjem-
meside www.fuldtraefferen.dk.

Høje Kolstrup Datastue
Uglekær 12, kld. Kontakt Inge Lis 
Larsen på tlf. 4026 6821.
E-mail: inge_lis_larsen@post.tele.
dk.

Høje Kolstrup Kirke
Lergård 4
Se hvad der sker i Høje Kolstrup 
Kirke på www.aabenraasogn.dk.

Høje Kolstrup Skole
Nyløkke 2 - 4
2-sporet folkeskole fra 0.-9. årgang.
Skolens kontor - tlf. 7376 8300
SFO 0-3. årgang: 7376 8684
SFO 2: tlf. 7462 6903
Lærerværelse: 7376 8311

Se mere på skolens egen hjemme-
side: www.hkolstrupskole.dk

MK78 - Håndboldklubben
Kontakt træner Keld Jensen 
7462 9703 eller 4166 9703.

RAA Billardklub 
Uglekær 1. Mail: raa@raa-billard.dk. 
Kontaktperson: Dorthe Frank.  
Tlf.: 6087 0041.

Streetworker
Rachid er streetworker på Høje Kol-
strup. Han kan kontaktes på mobil 
4052 0929.

Trompetskole
v/ Erik Boysen, Nørreskovparken 75
Tlf. 7462 6887
Mobil 2226 8439
E-mail: mail@erikstrompetskole.dk.
Se også www.erikstrompetskole.dk.

Ungdomsklubben 
Aftenklub fra 7. kl. til 17 år.
Nyløkke 2, kld. 7462 6903.

Vietnamesisk Forening 
Kan kontaktes på zienhongdk@
yahoo.dk.

Aabenraa Karateklub
Træner i Agoraen mandage og ons
dage kl. 19:00 - 21:00. Se mere på 
www.aabenraakarateklub.dk.

Dansk Tamilsk Integrationsfor-
ening
Kontakt Sevagan S. 2228 0183.

FCHK - Senior Fodbolk
Kontakt Ahmed Beydon 6030 4448.

HK Boldklub- Fodbold
Kontakt Bent Nielsen 7462 8714. 

HK Boldklub- Håndbold
Kontakt Ulla Kristensen 4037 8910

Hong Viet - Aktiviteter for viet-
namesere
Kontakt xuhox2105@gmail.com.

HK
Vejviser
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STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS!

Skal denne plads 
være din?

- Så send en mail til 
GADESPEJLET@LIVE.DK


