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En – åbenbart – åbenlys mangel på rød julepynt på 
nogle af hospitalerne i vores hovedstad, har ført til et 
verbalt slagsmål imellem et medlem af regionsrådet 
og administrationen i Region Hovedstaden. En borger 
- som midt under udsmykningen af eet af regionens 
sygehuse til den forestående højtid – ankom på et 
besøg, undrede sig over, at personalet (der øjensynligt 
havde været langt fremme med pyntningen) helt havde 
forsømt at anvende pynt i røde kulører. Nysgerrig - som 
vedkommende var på at høre en forklaring – henvendte 
borgeren  sig til personalet med spørgsmålet, og 
modtog det svar, at udeladelsen af den røde pynt havde 
”religiøse årsager”. Borgeren handlede herefter ganske 
resolut: rettede henvendelse til føromtalte medlem af 
regionsrådet og har således formået at få gjort en lille 
sag ud af sine skarpe observationer. Og sagen rullede 
videre. Helt til TV2, som fulgte op på den, og – sammen 
med regionsrådsmedlemmet – fandt frem til, at årsagen 
til affæren ikke er ”religiøs”, men ganske enkelt er et 
spørgsmål om æstetik. Om ensartethed i udtrykket. 
I det ”indtryk af udtrykket” borgeren skal have som 
gæst på hovedstadens hospitaler i julemåneden. 
Pyntningen skal fremstå ”professionel”, hedder det, og 
derfor  har man fravalgt det spraglede og er overgået 
til – hvad der beskrives som – ”naturfarvet julepynt”.
Det må da så formodes, at pyntegrønt uden større 
vanskeligheder kan indgå i udsmykningen. 

Historien ovenfor, er – som det fremgår – hentet 
langt væk fra, og er kun bragt fordi Gadespejlet - med 
netop dette nummer – kan fejre 20 års jubilæum. Første 
nummer landede i postkasserne den 1. december 1995, 
og er siden da udkommet i i alt 76 eksemplarer. Aldrig 
med historier avlet uden for Høje Kolstrup området, fordi 
ideen med udgivelsen var og stadig er, at informere om 
aktiviteter der udfolder sig i området heroppe. Berette om 
alt det, der foregår mens du foretager dig noget andet, 
slapper af, eller fløjter det hele en uendelig lang march.
Det har været reportager i tekst og billeder fra 
sportsbegivenheder i og omkring Agoraen, fra bålfester 
ved Sankt Hans, fra indvielsen af legeområder eller 
bebyggelser, jule- og fastelavnsfester, loppemarkeder 
og multikulturelle fællesspisninger. Altsammen tiltag 
hvilende på skuldrene af de utrolig mange frivillige, 
der holder årshjulet i gang heroppe. Frivillige uden 
hvis indsats der ikke var meget at skrive om andet 
end – som eksempel - sagen om manglen på den 
røde julepynt på hovedstadens sygehuse. Og hvem 
pokker gider vel læse om den, når der foregår noget 
langt mere interessant lokalt. Og det bliver der 
forhåbentlig ved med. Også efter julen og nytåret. 
Det skal de lokale ildsjæle nok sørge for.
Hermed en tak til dem, og ønsker om en glædelig 
jul  og et godt og frodigt nytår til jer alle. Og det, 
uanset kuløren på jeres julepynt.

 Redaktionen    

I anledning af jubilæet



 
 
Gadespejlet nr. 76 - December 2015       3                        www.hoejekolstrup.dk 

2 Med venlig hilsen 
 REDAKTIONEN

3 Det kan du læse om   
 i dette nummer

4   Oh, Happy weekend 
 

5 Man troede, det bare
     var en ”fiks idè”! 

8  Et brag af en fest

9  Jeg følte, at jeg mere
      var en del af bydelen...
 

12  På loftet sidder nissen,
      ham I ved, der er så sød
 
14   U13 drengene indtog  
       Vejen

15 Indendørs fodbold i Agor-
     aen for 25. gang

16 Billard - noget for 
     dig?  

17 Sådan begyndte det
 

18 Vellykket juletur til
      Lübeck
 
 
19 HK VEJVISEREN

Indhold nr. 76



Oh, happy weekend!!Af bydelsjournalist Vivi Sprenger

I weekenden d. 3. og 4. 
oktober, deltog 115 sangere 
- fortrinsvis fra Aabenraas 
eget Gospelkor ”Oaks” -  i 
en workshop forestået af den 
berømte gospelkomponist og 
tekstforfatter Hans Christian 
Jochimsen.
Hans Christian Jochimsens 
musik synges af gospelkor over 
hele verden. Han komponerer 
og skriver selv glad 
Gospelmusik og har udgivet 
flere cd´er. Han har skrevet 
omkring 70 gospelsange som 
f.eks. ”Let me fly”, ”Lord hold 
me”, ”What if I could” og ”You 
are Beautilful”.
Fra 2001 til 2007 var han den 
mest benyttede sangskriver 
og korinstruktør på verdens 
største Gospelfestival GMWA 
(Gospel Music Workshop of 
America). Hans Christian 
Jochimsen er komponist til 
en af sangene i Hella Joof´s 
film ”Oh happy day”, og han 
underviste skuespillerne i 
sangene og var med under 
alle optagelserne.
Hans Christian Jochimsen 

kommer fra Kolding, og 
er uddannet klassisk 
pianist på Det Jyske 
Musikkonservatorium i Århus. 
Da han som 18 årig begyndte 
på musikkonservatoriet 
besluttede han at etablere 
et egentligt Gospelkor. Koret 
fik succes, og er i dag et af 
Danmarks største Gospelkor 
med over 300 sangere. I 
dag leder han tre gospelkor i 
København.
Høje Kolstrup Kirke dannede 
denne sensommer weekend 
rammen om en lærerig gospel 
workshop.  De inciterende 
rytmer fik næsten kirkens 
tag til at løfte sig, så de 
omkringboende naboer fik 
serveret gospelsang og 
musik til havearbejdet og 
deres eftermiddagskaffe på 
terrassen.
Der blev sunget og danset. 
Smilet, svedt og øvet. 
Melodiøse melodier kombineret 
med det kristne budskab, 
som søndag eftermiddag blev 
samlet til en koncert under 
Gospelgudstjenesten: Fuldt 

hus i Høje Kolstrup Kirke. 
Halleluja!!!

Fantastisk Gospel workshop med Hans Christian Jochimsen I Høje 
Kolstrup Kirke.
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Naturligvis blev interviewet 
med Lene afbrudt adskillige 
gange på selve dagen. 
Den 22. oktober kunne Mama 
Mia fejre 20 års fødselsdag. 
Eller 20 års jubilæum, som 
én gjorde mig opmærksom 
på det da jeg steg ind ad 
døren på Damms Teglgård. En 
mur af glade kvindestemmer 
masede mig imøde fra stuen 
for enden af gangen. Jeg fik 
mig bugseret på plads i et 
hjørne af køkkenet, og fik 
pakket kamera og notesblok 
ud af rygsækken. Bordet over 
mig bugnede med lækkerier 
af den forskelligste slags. Der 
var travlhed. Ustandseligt 
strøg én og en anden til eller 
fra med yderligere fade. Kaffe 
blev hældt på kande efter 
kande og fragtet derind. Ind i 
stuen.

-Velkommen ---- har du lyst 
til at smage?
- Jo tak, men jeg skulle da 
lige----
Dørklokken. Een stillede fadet 
fra sig og småløb ud i gangen. 
Gensynsglæden derudefra var 
til at fornemme. Jeg snuppede 
én af de små kanapeer fra eet 
af fadene og supplerede med 
et stykke chokolade, som jeg 
puttede i lommen. I stuen 
stod og sad gæsterne og de 
mere hjemvante tæt ud til 
væggene. Der var sandelig 
kommet besøgende til for at 
gratulere og hilse på.
-Når jeg ser tilbage på de 20 
år må jeg nok konstatere, 
at det har været sjovt. Mest 
sjovt! Modererer   
Lene Bertelsen, der - sammen 
med Ellen Aaes -  var 
initiativtager og – med samme 

Ellen Aaes  var leder af Mama 
Mia igennem alle de 20 år. Vi 
har fundet et par siddepladser 
på kontoret hvor én væg et 
helliget et reolsystem, der er 
tapetseret med ringbind og 
litteratur.
- Ideen dengang var at skabe 
en anderledes og ny måde 
at forsøge integration af 
familierne på, igennem det, 
at skabe et projekt, der i 
særlig grad henvendte sig til 
indvandrerkvinder og deres 
børn. Til at begynde med, 
kaldte vi det et ”mor og barn” 
tilbud, indtil vi – senere - nåede 
til den erkendelse, at det var 
en for snæver målgruppe, 
og udvidede tilbudet til at 
omfatte alle kvinder med eller 
uden børn.   
-Da vi startede i 1995, var 
den holdning vi mødtes 

-Man troede det bare var ”en fiks 
idè”. Af bydelsjournalist Karsten Espersen
Mama Mia kunne i oktober invitere til 20 års fødselsdag.



 
 

Gadespejlet nr. 7 - December 2015       6   www.hoejekolstrup.dk 

med, at vi nok bare var et 
overgangsfænomen. Med 
fødselsdagen i dag, er det vel 
lykkedes at modbevise den.
- De første 2 1/2 år fungerede 
vi som en slags modelprojekt 
under socialministeriet, 
fortsætter  Lene. -Det var da 
gode tider, understreger hun 
og smiler bredt.

-Vi var noget helt nyt. Et nyt 
tiltag på integrationsområdet i 
Danmark. Udfordringen for os 
bestod så i, at vi skulle til at 
løfte det, vi gik rundt og gjorde 
i hverdagen, at vi omhyggeligt 
skulle til at beskrive det, og 
løfte det op på et overordnet, 
teoretisk plan. 
Døren skubbes forsigtig op.
- Du er nødt til lige at komme 
ind, Lene, der er kommet flere 
gæster, der gerne vil hilse på.
Lene vender tilbage.
- Hvor kom vi til?
Jeg bladrer rundt i mine 
notater. Døren går op igen.
- Kan vi lige nå det med at 
I skulle til at argumentere 
teoretisk for jeres aktiviteter?
Lene rejser sig og er på vej 
ind til gæsterne. Det kan vi 
godt lige nå.
- Det handlede f.eks. om, at 
vi skulle argumentere for, at 
vi brugte og stadigvæk bruger 
hjørnesofaen derinde som 
et væsentligt pædagogisk 
middel. At vi betragter den 
som ligeså betydningsfuld som 
aktiviteter ved symaskinen 
eller andet håndarbejde. Og 
det er lykkedes os. Hun smiler 
og forsvinder ind til gæster og 
talere.
- Vi er ”den åbne dør” for 
de, der kommer her. Du skal 
forestille dig, at de jo kommer 
hertil helt uden nogen form 
for netværk. Vi bliver deres 
kilde til information om, hvad 
det er for et samfund de har 

slået sig ned i. Deres kilde til 
viden om, hvordan tingene er 
skruet sammen og fungerer. 
Og samtidig kan de her møde 
andre kvinder med lignende, 
svære problemstillinger som 
dem de selv brydes med.  
Vi samarbejder tæt 
med socialrådgivere, 

s u n d h e d s p l e j e r s k e r , 
s o c i a l p s y k i a t r i e n , 
h j e m m e v e j l e d e r e , 
sprogskolen og ….. ja, jeg 
kommer nu. Lige et øjeblik.

Med de 20 år på bagen, er 
det måske lykkedes at bevise, 
at Mama Mia ikke bare var 
en fiks ide. En døgnflue Et 
overgangsfænomen. Det 
er et tilbud, der er vokset 
langt ud over projektfasen. 
En institution, der stadig 

påkalder sig stor interesse 
fra kommunalpolitikere og 
forskere ved Socialministeriet.
- Ja, det sker af og til, at vi 
modtager besøgende derovre 
fra, som vil høre om, og 
kigge lidt nærmere på vores 
forskellige ideer. Høste lidt 
på vores viden og erfaring. 

Og det er de da mere end 
velkomne til. Det er da med til 
at legitimere vores eksistens. 
For det har da ikke altid været 
lige let at overbevise de lokal 
politikere om vigtigheden af 
at vi er her. Vi har da – ind 
imellem – været sat alvorligt 
på prøve, men jeg tror at det, 
at vi – hele vejen igennem – 
har haft troen på og modet til 
at stå fast på vores oprindelige 
værdier har betydet kolossalt 
meget under diskussionerne 

”Vi er den åbne dør for 
alle de der kommer 

her”.
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med forskellige lokale 
politikere. Det har hjulpet til 
at overbevise dem.
Mama Mia har igennem 
samtlige 20 år haft tilholdssted 
på Høje Kolstrup. Og det 
er et ganske bevidst valg 
af placering. For netop det 
tilbud, var det vigtigt at det 
lå midt i det område i byen, 
hvor flest indvandrerkvinder 
havde mulighed for at gøre 
brug af det. At komme til det 
uden at skulle gøre brug af 
offentlig befordring med alt, 
hvad det ville afstedkomme 
af planlægning i den enkelte 
familie. 18 forskellige 
nationers kvinder har igennem 
årene gjort brug af Mama Mia.
- Vi er lykkedes med at skabe 
den tillid som skal til for at 
kunne arbejde med kvinder 
med så vidt forskellig etnisk 
baggrund. Og vi har nogle 
ganske enkle men nødvendige 
regler for, hvordan man lykkes 
med at blive en del af vores 
fællesskab. Blive en del af det 
kvindeunivers som vi sammen 
har bygget op.

“Vi har da forskere,
der overnatter her. 

De synes her er 
hyggeligt”!

Og ideen har skabt 
efterspørgsel rundt i landet. 
Flere kommuner har haft 
repræsentanter omkring 
lejligheden på Damms 
Teglgård for at hente 
inspiration til lignende tilbud.
- Vi nyder anderkendelse 
rundt omkring, og har 
igennem årene stillet op til 
temadage forskellige steder 
i landet. Selvfølgelig betyder 
det da en hel del, at forskere 
fra Socialministeriet giver 
os yderst positiv omtale, 
og vender tilbage hertil for 
at forske og sandelig også 
overnatte i lokalerne fordi de 
synes her er så hyggeligt. 
Jamen, det er da sjovt.

- Og med den hjælp og støtte I 
yder, hvor lang tid vil det så tage 
at få kvinderne, børnene,og 
familierne integreret i vores 
samfund, vil jeg da gerne vide.
- Omkring 7 generationer, 
svarer Lene skråsikkert. 
Fra et besøg i et noget 
lignende projekt i Liverpool, 
kom vi hjem med den viden.
Ca. 7 generationer vil det 
tage. Lene rejser sig og 
griber ud efter et par ark 
papirer på skrivebordet.
- Jeg skal lige ind og aflevere 

min tale. 

Efter at have takket kommunen 
og alle de forskellige 
s a m a r b e j d s p a r t n e r e , 
slutter hun således:
- Som tiderne ser ud, er der 
god grobund for endnu mange 
års arbejde med kvinder og 
børn fra vidt forskellige lande.
Og det har hun da vist ret i, 
Lene Bertelsen, som indenfor 
de allernærmeste år må 
sige farvel til Mamma Mia.
Jeg går ud i køkkenet for at 
pakke sammen. 
- Kanapeerne der, spørger jeg.
- Jeg tror det er noget tun-
pate, får jeg at vide.
Jeg snupper én. 
- Nej, leverpostej. Det sma-
ger af leverpostej. Men virk- 
elig lækkert!
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Kurdisk-dansk forening 
holdt et brag af en fest!
Agoraen på Høje Kolstrup 
var pyntet op til 1 års 
fødselsdagsfest lørdag d. 26. 
september 2015. Et år er 
det siden, at Kurdisk-Dansk 
forening i Aabenraa blev 
stiftet, og alle var vi inviteret! 

Som bydelsjournalist ville 
jeg bare kigge forbi en 
times tid, for at få stof til 
en artikel. Men pludselig 
var der gået fire timer, og ih 
hvor havde jeg hygget mig!  
Kurdisk-dansk forening findes 
i næsten alle kommuner i 
Danmark, og har til formål 
at fremme medlemmernes 
forståelse for dansk kultur og 
demokrati, samt give andre 
borgere i Danmark mulighed 
for at lære den kurdiske 
kultur og traditioner at 
kende. Foreningen arrangerer 
bl.a. kulturelle og sociale 
aktiviteter, og de tilbyder 
modersmålsundervisning 
til børn og unge. Der findes 
ca. 80 millioner kurdere 
på verdensplan, og de 
stammer fortrinsvis fra 
Syrien, Iran, Irak og Tyrkiet.
Ca. 300 mennesker deltog i 
festen, og musikken flød fra 

højtalerne. Det var som at 

komme ud på en rejse med 

folklore dragter, musik og 
spændende mad fra en anden 
kultur. Og da et børnekor med 
hånden på hjertet sang den 
kurdiske nationalsang, var 
det rørende. Efterfølgende 
var forskellige kurdiske 
kunstnere på scenen og 
der blev danset en kurdisk 
fællesdans, som trak flere og 
flere mennesker op af stolene, 
endda nogle etniske danskere 
forsøgte sig udi dansens 
trin.                         Et af de – for os 
danskere – mere særprægede 
instrumenter der blev spillet 
på, var en tanbour. Det er et 
strengeinstrument, der mest 
ligner en sammensætning 
af guitar og banjo.
Omkring tyve kurdiske 
kvinder – alle bosat på Høje 
Kolstrup – havde tilberedt 
maden fra morgenstunden. 

Det er vigtigt for de kurdiske 

Et brag af en fest!!!
Af bydelsjournalist Vivi Sprenger

”Danskerne er lidt for-
sigtige, og  lidt bange 
for, om der er gemt en 
terrorist i en udlæn-

ding”.

kvinder, at maden er frisk 
og hjemmelavet. Og for 
den beskedne sum af 25 
kr., kunne man købe sig 
et måltid veltilberedt mad 
med lækre kager til dessert.
En af de unge, der deltog i 
festen var Hussein på 22 år. 
På spørgsmålet om, hvordan 
han oplever danskerne, 
fortæller han, at danskerne 
er forsigtige og lidt bange for, 
om der er gemt en terrorist 
i en udlænding. Samtidig 
påpeger han, at han ikke 
oplever racisme i Danmark. 
Han håber meget, at flere 
danskere vil være med til at 
danne venskaber på tværs 
af kulturer. Og som Hussein 
sluttede samtalen, så ligger 
det i den kurdiske kultur, 
at invitere os til at opleve, 
hvilket denne kurdiske fest 
med al tydelighed viste.
Kurdisk–Dansk forening i 
Aabenraa har i skrivende 
stund 113 medlemmer, heraf 
5-6 danskere, og der er åbent 
for medlemskab i foreningen.
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Redaktionen er mødt op i 
Aabenraa Selvhjælp en sen og 
mørk eftermiddag for at møde 
Jutta Carstensen, der forlod 
Netværksbasen d. 31. ok-to-
ber efter næsten otte år som 
pro-jektmedarbejder på Høje 
Kolstrup. Vi skal både sige far-
vel til en meget afholdt person 
på Høje Kolstrup og ønske til-
lykke med det nye job som 
leder af Aabenraa Selvhjælp. 
Vi slår os ned ved kaffebordet 
– og Jutta begynder at for-
tælle. Først om det nye job.

Det nye job
Det første ord, der falder Jut-
ta ind, når hun skal beskrive 
sine første 14 dage i Aaben-
raa Selvhjælp er overvælden-
de. Begejstringen for det nye 
job lyser ud af hende – og der 
er en myndighed og glæde 
over hende, der klart signa-
lerer, at hun allerede føler sig 
hjemme på Reberbanen. Men 
hun har mødt så mange men-
nesker, og stiftet bekendt-
skab med så mange nye ting, 
at det første ord, der falder 
hende ind er: overvældende.
 
”Vi skal stort set håndtere 
alt, hvad folk kommer med af 
problemer. Der er ca. 30 frivil-
lige og studerende fra social-
rådgiveruddannelsen knyttet 
til stedet. En gang om ugen 
er der Åben Rådgivning, hvor 
man kan komme ind lige fra 
gaden og få hjælp, men det 
er altid en god idé at ringe 
og få aftalt en tid. Hvis man 
skal have økonomisk råd og 
vejledning, er man nødt til at 
aftale en tid, fordi den frivil-
lige, der står for den side af 
sagen, altid er fuldt booket”.

Juttas baggrund for at bestri-
de jobbet som leder af Aaben-
raa Selvhjælp er uddannelsen 

som pædagog og event-koor-
dinator samt mange kurser i 
konfliktløsning hos Center for 
Konfliktløsning. Et stort plus i 
det nye job er også de mange 
års erfaring med håndtering 
af problemer, som hun fik på 
Høje Kolstrup, og som nu kan 
bruges i det nye job. ”De man-
ge kurser, jeg har taget der, 
giver mig en ro, når folk kom-
mer og søger om hjælp. Det 
giver en god ballast i mø-det 
med mennesker”, siger Jutta.

”Lige nu er jeg bare så glad 
for at stedet her eksisterer; at 
døren er åben, og at folk kan 
få den hjælp, de har brug for. 
Vi er 3 ansatte og ca. 30 frivil-
lige knyttet til stedet, og rent 
praktisk foregår det på den 
måde, at de fleste ringer ind 
for at aftale tid til en samtale, 
men jeg har allerede i de første 
14 dage oplevet, at nogle er
kommet og banket på døren 
for at bede om hjælp. Sæd-
vanligvis foregår det på den 
måde, at enten jeg eller en af 

de andre ansatte tager, hvad 
vi kalder en ”forsamtale” for at 
finde ud af, hvem af de frivillige 
der vil være bedst til at hjæl-
pe personen videre i forløbet.

En indledende samtale va-
rer som regel 45 min., hvor 
vi får åbnet op og sporet os 
ind på problemet. Altså næ-
sten lige som en ”blind date”, 
smi-ler Jutta. Men det er altså 
sådan, det er i teorien. Hvis 
det kræver længere tid, så 
kigger jeg selvfølgelig ikke 
på klokken! Når man har ta-
get hånd om en person, kan 
man ikke bare give slip!”

”Her har vi gode muligheder 
for at hjælpe folk videre, og 
det er en fantastisk følelse. 
Der er en rigtig god stem-
ning her i huset; vi griner og 
driller hinanden. Arbejdsmil-
jøet er godt – og det er rig-
tig vigtigt for at kunne have 
overskud, når folk kommer 
for at få hjælp og rådgiv-
ning, men jeg savner nu Høje 

Jeg følte, at jeg mere var en del af bydelen 
end en ansat! Af bydelsjournalist Vibeke Ravn
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Kolstrup lidt,” smiler Jutta.

Og det var så stikordet til 
at tale om Juttas tid på og 
farvel til Høje Kolstrup:
 
Sådan begyndte det
”Jeg blev ansat som beboer-
rådgiver på Høje Kolstrup, og 
hvis jeg skal være helt ær-
lig, så tænkte jeg, da så stil-
lingsopslaget: Hvad er det?, 
griner Jutta. Altså, jeg un-

dersøgte det selvfølgelig, in-
den jeg sendte ansøg-ningen 
af sted, men jeg søgte, for 
jeg er ikke bange for at ka-
ste mig ud på det dybe, og 
der skal helst ske noget.”

Mødet med Høje Kol-
strup
”Jeg havde læst alle papirer 
om Høje Kolstrup; at det var 
et udsat boligområde, som 
krævede en særlig indsats, så 
jeg regnede med at møde alt 

muligt mærkeligt. Min mands 
daværende chef sagde til min 
mand: Uha, skal din kone ar-
bejde deroppe, der er da far-
ligt. Men så begyndte jeg; jeg 
lærte folk at kende; blev kendt 
med området; gik rundt alene
– også om aftenen. Hvad så, 
sagde jeg – der er da ikke 
noget farligt eller grimt her. 
Jo, bygningerne var grimme, 
men menneskene var åbne, 
imødekommende og hjerte-
lige, lige præcis, fordi der var 
så mange forskellige menne-
sker. Så var der jo også plads 
til mig, griner Jutta – jeg 
følte mig rigtig godt tilpas. 
Der var virkelig intet af det, 
jeg havde hørt, der passede. 
Slet ikke. Det blev til et møde 
med fantastiske mennesker
– et møde, der er fortsat gen-
nem de næsten otte år, jeg 
har været på Høje Kolstrup.

Selvfølgelig har jeg mødt 
mennesker med problemer, 
men det gør man jo overalt. 
Det har jo ikke specielt no-get 
med bydelen at gøre. Høje 
Kol-strup er der ikke noget 
galt med, virkelig ikke, under-
streger Jutta. Måske har jeg 
gjort det lidt forkert som pro-
fessionelt ansat, at jeg var der 
med hele hjertet. Jeg følte, at 
jeg mere var en del af bydelen 
end en ansat, men ja, sådan 
var det. Så Bydel med Hjerte 
– det kom faktisk fra mig, smi-
ler Jutta beskedent. Orla Jen-
sen, min tidligere chef, sagde 
en dag, at vi havde brug for et 
slogan. Jeg ville gerne have, 
at det skulle være noget med 
hjertet i bydelen – og gerne 
il-lustreret med et let pensel-
strøg. Og ja, sådan blev HØJE 
KOLSTRUP – En bydel med 
hjerte skabt.” Men hun vil nu 
alligevel ikke rigtigt være ved 
det. ”Det skal I ikke skrive”, 
siger hun be-skedent. Men 
jo, det har vi hermed gjort.

Den tunge side af jobbet
Det var ikke kun sjov og gode 

oplevelser på Høje Kolstrup. 
Der var også en tungere side 
af jobbet. ”Og den er der ikke 
nogen, der ser”, fortæller 
Jutta. ”I begyndelsen sad jeg 
bare stille, når jeg kom hjem 
fra arbejde og havde slet ikke 
lyst til at snakke eller foretage 
mig noget, for det var rigtigt 
tungt i begyndelsen. Jeg ople-
vede ting, der var rigtigt svæ-
re, og jeg stod med det alene. 
Familiebasen var endnu ikke 
oprettet, og jeg stod over for 
stort set alle de problemer, du 
kan tænke dig. Jeg fik igang-
sat et samarbejde med Aaben-
raa Kommune for at kunne 
hjælpe folk videre i systemet.

Og jeg har fået den tyske 
præst til at hjælpe mig, for 
præster har jo også en god 
uddannelse i håndtering af 
menneskelige problemer. Man 
er nødt til at finde ressour-
cerne, når man ikke selv har 
dem. Det er det, der gør det 
så fantastisk her i mit nye job, 
at der er så mange, der kan 
noget og vil noget. Men alle de 
kurser jeg har taget, har vir-
kelig hjul-pet mig meget. Jeg 
har lært at tackle det, men 
hårdhudet bliver man aldrig.”

”En særlig udfordring på 
Høje Kolstrup, som jeg sy-
nes var rigtig svært, var at 
se mennesker med proble-
mer og ikke kunne få lov til 
at gøre noget for at hjælpe 
dem. Ikke fordi vi ikke kun-
ne, men fordi vi ikke fik lov.

Og tvinge mennesker til at 
tage imod hjælp – ja, det 
kan vi ikke. Men det var rig-
tigt svært blot at kunne se 
på. Men når mennesker siger 
nej, så siger de altså nej – og 
det må vi acceptere. Men når 
man ser, at der er behov for 
hjælp, så føler man sig hjæl-
peløs, når man ikke får lov.”
 ”Men heldigvis havde og har 
jeg mit gode, gamle træskib. 
Det hjælper mig at komme ud 
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på vandet - og væk fra det hele”.

De gode oplevelser
”Jeg har rigtig mange gode hi-
storier og oplevelser med fra 
Høje Kolstrup. Street Party 
projekterne, motionisterne og 
rejserne med pensionister-ne, 
hvis jeg blot skal nævne nog-
le få, for der er mange ting, 
jeg aldrig glemmer. Noget af 
det, der virkelig glæder mig, 
er, at juletræsfesten i Agoraen 
er blevet så stor en succes. 
Og jeg skal selvfølgelig også 
til fest, selvom jeg ikke læn-
gere er med i det. Jeg er så 
stolt over, at alle grupperne 
og alle de frivillige selv klarer 
at få sådant et arrangement 
på benene. Og så er der selv-
følgelig det dejlige motions-
hold; det kører også fint. ”

”Da jeg skulle giftes i 2010, 
havde min mand og jeg be-
stilt tid hos præsten til vielse 
i en kirke nede i byen. Men 
da pensionisterne hørte om 
det, sagde de: Jutta, det kan 
du da ikke gøre. Du hører da 
til her på Høje Kolstrup. Så 
blev jeg så rørt, at vi ændre-
de det til Høje Kolstrup Kirke
– og det var rigtig, rig-
tig fint. Pensionisterne 
stod der med flag og alting
– og sådan noget gør det 
jo svært at forlade om-
rådet. Da jeg rejste fra

Høje Kolstrup, fik jeg en fin 
buket blomster af dem og 
et kort, hvor de havde skre-
vet, at hvis de ikke var søde 
mod mig på mit nye ar-
bejde, så ville de komme 
og hente mig”, smiler Jutta.

Det gode samarbejde
”Jeg har haft et fantastisk 
samarbejde med viceværter-
ne. Jeg har følt mig respekte-
ret af dem, og de har støttet 
og hjulpet mig i mit arbejde. 
Jeg har ikke været så pro-
jektorienteret, men altid prø-
vet at møde mennesker der, 

hvor de er. Det har været et 
rigtigt godt samarbejde. Jeg 
har igangsat flere små pro-
jekter, når jeg har set, at der 
har været et behov, og min 
glæde er, at de fortsat kører.

Jeg har prøvet at aflevere 
mine projekter så godt mu-
ligt, og vi har lavet en forma-
liseret aftale med kommunen 
omkring konflikthåndtering, 
og jeg har desuden lavet en 
lille beskrivelse om, hvordan 
jeg synes, at det skal køre vi-
dere uden mig.” Der er kun en 
ting, jeg er ked af, ikke er lyk-
kedes, og det er, at der ikke 
bliver ansat en social vice-
vært. Det, jeg har lavet, bli-
ver i andre byer kaldt for en 
social vicevært og delvist er 
det sådan, at de bliver an-
sat i samarbejde mellem bo-
ligforeningen og kommunen. 
De skal bl.a. lave opsøgende 
arbejde, som jeg har gjort”.
 
Men jeg synes ikke, at det er 
sørgeligt, at jeg nu forlader 
mine projekter. Og jeg er sik-
ker på, at jeg vil kunne fast-
holde kontakten til mange af 
de beboere, som jeg har haft 
det så godt med. Men menin-
gen med projekterne har jo 
hele tiden været, at de skul-
le ende med at være selvkø-
rende. Du kan sammenlig-
ne det med at have et barn. 
Det skal du også hjælpe på 
vej, men på et tidspunkt skal 
det jo kunne klare sig selv.”

”Men jeg vil da savne mine 
gode viceværtkollegaer, Røde 
Kors damerne, ja, alle jeg 
har lært at kende, og jeg 
vil savne det at gå rundt i 
bydelen og hilse på folk.”

På spørgsmålet om der har 
været negative oplevelser el-
ler noget, der har ærgret Jutta 
gennem hendes tid på Høje 
Kolstrup nævner hun to ting:
”Den værste oplevelse var, 
da de lukkede Huset. Da de 

begyndte diskussionen, tog 
jeg det roligt og sagde, nej, 
det kan de da aldrig finde på.

Men det kunne de, og det 
gjorde de. Da blev jeg dybt 
chokeret, for lukningen er rig-
tig dårligt for bydelen og ikke 
mindst for de unge, der har 
behov for et sted at komme, 
og hvor de kan føle sig trygge.”

”Og det ærgrer mig, at jeg ikke 
fik påbegyndt projektet Social 
Indsats I Naturen for de unge 
på Høje Kolstrup. Det kunne 
jeg godt have tænkt mig, men 
der var ikke mere tid. Det 
blev dog til udflugter og kas-
seklatring, der var gode ople-
velser for de unge. Du er sej, 
Jutta, sagde en af de unge til 
mig, og min tidligere chef Orla 
Jensen sagde: Du er et stort 
legebarn. Det tog jeg som 
en kompliment”, griner Jutta.

”Jeg har ikke sluppet Høje 
Kolstrup – og jeg skal da 
også med på juleturen til Lü-
beck. Jeg fik hurtigt etab-
leret et samarbejde mel-
lem Aabenraa Selvhjælp og 
Høje Kolstrup, så nu skal 
vi alle afsted”, smiler Jutta.

”Og jeg er taknemlig over, at 
jeg har fået lov til at arbejde 
sammen med så mange men-
nesker på Høje Kolstrup og 
lov til at prøve så meget”,
afslutter Jutta interviewet.

Lidt fakta om Jutta Carstensen:

Bor i Kruså Gift med Uwe
Har fire børn & to børnebørn
Ansat på Høje Kolstrup fra 
01.12.97 til 31.10.2015 
Leder af Aabenraa Selvhjælp
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Gran i håret, kager i maven 
og ikke mindst dejligt og 
hyggeligt samvær var, 
hvad man kunne få søndag 
den 29.11.15 i Agoraen.

Denne dejlige 1. søndag 
i advent,  kunne man 
deltage i den traditionsrige 
juletræsfest, hvor mange 
salgsboder stod linet op 
oppe i foyeren i Agoraen. 

I de forskellige boder var 
der noget for enhver 
smag. Der kunne bl.a 
laves juledekorationer, der 
kunne købes kaffe, gløgg, 
æbleskiver og meget andet 
godt i ved Fuldtræfferens 
salgsbod. Spejderne stod som 
sidste år ude i indgangen og 
solgte de flotteste juletræer.

Selve juletræsfesten startede 
kl. 14 med dejlige musikalske 
toner og dejlig sang, hvorefter 
Luciapigerne gjorde deres 
flotte entre i hallen - Smukt som 
altid var det at se og høre på.

Som det er tilfældet hvert 
år, går tiden alt for langsomt 
for de mindste og som det 
hør og bør sig, så skulle 
der læses et juleeventyr 

op samt findes 24 hjerter.

Men ENDELIG blev det tid til at 
vække julemanden. Klokken 
slog 15.00 og nu skulle 
han vækkes! Men som 
bekendt så er julemanden jo 
ældgammel og har sikkert 
meget hår i øregangene, så 
det krævede en masse råben 
fra børnene før han blev 
vækket. Oveni kommer jo, at 
han jo har sovet i 11 måneder. 

Så man kan jo sige sig selv, at 
det kræver rigtig mange børn 
til at vække ham men det 
lykkedes jo på fantastisk 
vis, for efter børnenes råben 

”På loftet sidder Nissen, ham I ved der er 
så sød”!! Af bydelsjournalist Susanne Wrang
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på julemanden, stod han 
pludselig oppe på gangen på 
1. sal i Agoraen. Efter kort 
tid, kom den gamle julemand 
ned af trapperne og kunne 
deltage i dans rundt om det 
store juletræ sammen med 
alle børn og deres voksne.

Dagen sluttede af med, at 
julemanden og hans hjælpere 
delte slikposer ud til alle 
de søde og artige børn.

Gruppen bag arrangementet 
takker alle for det store 
fremmøde og håber at se 
lige så mange deltagere 
næste år, hvor juletræsfesten 
igen er 1. søndag i advent.

Glædelig jul og tak for 
en dejlig juletræsfest!

Trafikken talt på Camma Larsen L’s Vej Af bydelsjournalist Dennis Vestergaard
Høje Kolstrup har haft be-
søg af en kvindelig stu-
derende fra København, 
hvis opgave gik ud på at 
foretage trafiktælling ved 
Rema 1000. Formålet var 
at afklare behovet for en 
fodgængerovergang tværs 
over Camma Larsen-Ledet 
Vej til Rema 1000. Resulta-
tet vil blive sendt til Aaben-
raa byråd via borgmester 
Thomas Andresen.
Enkelte af de adspurgte 
ved trafiktællingen fortalte 
om behovet for flisebelæg-
ning på rabatten, der fører 
fra Hørgård hen til bus-
stoppestedet ved broen til 
Damms Teglgård, ud over 
fodgængerovergangen, 
som gerne må være med 
blink.
Trafiktællingen foregik des-
værre på en regnfuld hver-
dag sidst på måneden, hvor 
folk fattes moneter og der 
derfor ikke var så fandens 
mange i Rema 1000-områ-
det!
Trods dette må man håbe, 

at slutresultatet er til Høje 
Kolstruppernes fordel, så man 
fra byrådets side endelig kan 
få disse vigtige trafikale for-
hold i orden, så vi ikke først 
skal snuble overen knold på 
”fortovet” (eller gå i mudder 
eller sne), før og efter indkøb 
hos Rema 1000!
Eneste minus indtil videre er, 
at borgmester Thomas Andre-
sen hidtil ikke har villet lytte, 
når der er kommet ellers me-
get fornuftige forslag fra os på 
Høje Kolstrup, da vi jo hver-
ken er erhvervsfolk eller land-
mænd!
Må han oplyses af de vises 
sten og se lyset i de eminente 
forslag fra lokalbeboerne an-
gående flisebelagt fortov + 
fodgængerfelt!
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Høje Kolstrup B81 – Fod-
bold havde taget turen til 
Vejen, for at spille en turn-
ering med kun fire hold.
I dagens anledning havde 
klubben indtaget Vejen 
Idrætscenter med banner 
og tilskuere, ikke mange, 
men de var der. Opbakning 
er altid god at have med sig.
De ti drenge som var taget 
afsted skulle møde hold-
ene Vejen SF U14, Seest 
BK U14 og Vejen SF U13. 
Folk som har kendskab 

Høje Kolstrup Boldklub Fod-
bold har rettet henvendelse til 
Aabenraa Kommune for at få 
en dialog om, hvordan vi får 
bedre faciliteter. Ønskerne går 
på omklædningsrum, sam-
lingslokale og rekvisitrum, 
som ligger tættere på boldba-
nerne, så kort sagt et klubhus.
Klubben oplever en ret stor 
tilgang til de yngste årgan-
ge, men hvis man skal have 
en chance for at fastholde 
dem, så kræver det bedre 

U13 drengene indtog Vejen

til fodboldklubbens U13 
mandskab ved at omkring 
halvdelen er et U12 hold, 
så ingen tvivl om at der 
ville blive en stor fysisk 
udfordring for drengene.
Denne udfordring var da 
også det primære mål da 
træneren sagde ja til del-
tagelsen i denne turnering. 
Drengene tog da også imod 
udfordringen og jo mere 
de med i duellerne mod de 
store U14 drenge fra Vejen 
og Seest, jo sjovere var det 

også for nogle at gå fysisk 
mere til spillet og duellerne.
Kampen mod Vejens U13 
hold var mere en kamp om 
udholdenhed. Inden denne 
kamp havde de lige spillet 
en hel time mod de store 
drenge fra de andre hold.
Det var 2. år i træk holdet var 
i Vejen, mon ikke det kom-
mer til at ske igen næste år.

Ønsker om bedre faciliteter!!
faciliteter, det er svært at 
opbygge og opretholde et 

klubliv i nuværende rammer.
Fra klubbens side har vi da 
forskellige ideer om stør-
relse og beliggenhed, men 
vil ikke fremkomme med 
noget før vi har haft en 
dialog med kommunen.

Formand 
Holger Jørgensen, HKB81 

Fodbold

Af bydelsjournalist Kim Arnsbæk
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I år deltog i alt 64 hold. 
Vi deltog selv med 13 hold, 
hvilket må siges at være rigtig 
flot, når man tænker på klub-
bens størrelse. Der blev spil-
let fodbold i Agoraen i ca. 20 
timer denne weekend. Det er 
vores vurdering, at ca. 1200 
personer har besøgt Ago-
raen denne weekend. Hvoraf 

Indefodboldstævne i Agoraen
I weekenden 21. og 22. november afviklede Høje Kolstrup B 81 Fodbold 
for 25.gang sit årlige indefodboldstævne.

400 personer var spillere. 
Det er klubbens tidligere for-
mand Line Jørgensen, som 
har haft det overordnede an-
svar for planlægning og afvik-
ling af stævnet, men mange 
flere har ydet en stor indsats 
for at stævnet kunne gen-
nemføres. Det drejer sig bl.a. 
om at dømme kampe, passe 

dommerbord, hjælpe i cafe-
teriet, kontakt til sponsorer.
Fra klubbens side vil vi ger-
ne rette en stor tak til alle, 
som på en eller anden måde 
har bakket op om stævnet.
Fodboldklubben glæder sig 
enormt til næste år, hvor vi igen 
vil afholde indefodbold stævne.
Indlæg fra HKB81 Fodbold

Er du akvarist? Eller tænker du på at blive det?
Så er vi nogle styk-
ker, der har talt om, at 
lave en lille klub, hvor 
vi kan sidde og hyg-
ge so sammen over 
vores fælles hobby.
Evt. også lave nogle 
akvarieprojekter sam-
men.
Vi har møder  onsdag 

aftener kl. 19.00.
Lergård 119 

hos Knud Nielsen.

Er du 
interesseret, 
så ring på:
25682734
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Vi har haft en forrygende 
start med tilgang af nye med-
lemmer, hygge i vores lækre 
lokaler, masser af spil og gode 
resultater for de, der er med 
i de forskellige turneringer.
Vi er nu ved at være godt på 
plads. Der er god aktivitet på 
alle vores borde, som er 4 
kegleborde, 1 carambolebord, 
1 snookerbord og 1 poolbord. 
Vi er nu over 50 medlemmer 
i alderen 10-86 år. Vi er både 
mænd og kvinder, piger og 
drenge i alle aldre. Men her er 
selvfølgelig plads til flere, så 
har du lyst til at prøve at spille 
eller måske vil genoptage dit 
spil, så er du hjerteligt velkom-
men til at besøge os her i den 
gl. Elvstrøm bygning. Vi bor 
helt nede i enden ud mod den 
store sti. Vore lokaler er hand-
icapvenlige så både gangbes-
værede og kørestolsbrugere 
kan sagtens komme rundt her.
Bordene bliver flittigt brugt 
og i turneringerne er de 
fleste kommet rigtig godt fra 
start. Her er gode resultater 
at finde i både seniorsam-
været, holdturneringerne og 
de individuelle turneringer. 

Det bliver spændende om 
vi holder distancen gennem 
hele sæsonen og kommer 
til at spille om mesterskab-
stitlerne igen. Vi gør i hvert 
fald vores i det daglige med 
træning og masser af hygge. 
Ikke alle har lyst til at spille 
turneringer, men så spilles 
der bare for hyggens og 
det gode samværs skyld. 
Vi har åbent både formid-
dage, eftermiddage og aftener 
fordelt over hele ugen. Vi har 
instruktører til at lære fra sig, 
men alle vore medlemmer del-
er gerne gode råd om spillene. 
Det er bare at spørge løs.

Er billard noget for dig?
Nu er det snart 3 måneder siden vi rykkede ind på Uglekær 1 med RAA 
billardklub. 

Du kan finde os via vores 
hjemmeside  

www.raa-billard.dk
Eller ved at kontakte vores 

formand Kai Reimers 
20127628, k@i-reimers.dk
Eller kasserer Dorthe Frank 

60870041, 
dorthe.frank27@gmail.com

På 
www.hobby-loppeshoppen.dk 
kan du se vores bogsamling 
samt loppeeffekter, som vi 

sælger via nettet til fordel for 
klubbens daglige drift. 

 Vellykket juleudflugt til Lübeck
Den tidligere boligsocialme-
darbejder Jutta Carstensen 
havde arrangeret en juleud-
flugt til Lübeck den 1. de-
cember for beboerne på Høje 
Kolstrup. Den 1. november 
blev Jutta leder af Aabenraa 
Selvhjælp. Bestyrelsen i Aa-
benraa Selvhjælp var så flinke 
at invitere ansatte og frivillige 
fra Selvhjælpen med på turen. 
Turen startede med morgen-
mad i Fuldtræfferen og så 
gik turen i højt humør til Lü-

beck hvor vi havde en rigtig 
dejlig dag med mange gode 
oplevelser. Kl. 20.00 var vi i 
Aabenraa - glade og trætte. 



 
 
Gadespejlet nr. 76 - December 2015       17                        www.hoejekolstrup.dk 

  
  Sådan begyndte det hele!
   Det første 4 sidede informationsblad blev omdelt på
   Høje Kolstrup for 20 år siden! Baggrunden for bladet, var
   at Aabenraa Kommune og boligforeningerne i samarbej-
   de med beboerne, de lokale foreninger, organisationer og
   institutioner ville iværksætte en række aktiviteter på Hø-
   je Kolstrup. Blandt aktiviteterne var et Kuturformidlings-
   projekt ”Mennesker mødes på Høje Kolstrup”, klub- og
   fritidsfaciliteter for børn og unge i weekends, et mor/
   barn projekt, Mamamia”, et værested for sindslidende og
   et beboerblad.    

  
  D. 15. september 1995 udkom så 
  det første nummer af beboerbla-
  det!
  Meget af indholdet kan vi stadig nikke genkendende til. 
   Der  var dengang, og er stadig, fortællinger om, hvad der 
   foregår i Agoraen, om sportsaktiviteter, om børnene og kirken
   - og ja, dengang ønskede man gode historier fra beboerne. 
    Det gør vi   stadigvæk! 

  
  Men bladet skulle jo have et navn - og det    
  skulle Høje Kolstrups beboere være med til
  at bestemme!
  En konkurrence blev udskrevet, og alle kunne komme
   med et bud - i Gadespejlet nr. 2 kunne man så præsentere 
   Gadespejlets navngiver: Torben Rasmussen fra Damms 
   Teglgård.
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Beboerforeningen på Lergård 
har i samarbejde med Kat-
tehjælpen Aabenraa lavet et 
samarbejde for at få problemet 
med de mange vildkatte nær 
Lergård, Hørgård og Damms 
Teglgård under kontrol.
Vi har lavet en aftale med Kat-
tehjælpen om, at de indfanger, 
neutraliserer, genudsætter og 
fodrer kattene så kattene ikke 
kan formere sig yderligere.
Vi kan ikke aflive alle kat-
tene, dette ville blot betyde 
at der kommer nye til, der-
for aflives kattene kun hvis 
de er uhelbredeligt syge.
Kattehjælpen arbejder fri-
villigt og har rabataftaler 
med en række dyrlæger, 
men for at kunne indfange 
så mange katte som muligt, 
har vi brug for donationer.

Vi har oprettet en konto til for-
målet hvor vi håber i vil ind-
betale et bidrag, enten et en-
gangsbeløb eller endnu bedre 
en fast overførsel hver måned.

Bank: Sydbank
Registrerings nr: 7910     

Konto nr: 1733446
Hver en krone tæller og Kat-
tehjælpen vil matche hvert 
beløb, så for hver gang du 
donerer f.eks. 20 kr, done-
rer Kattehjælpen også 20 kr.

På forhånd tak for jeres 
støtte!

Med venlig hilsen 
Karin Berger, Lergård 251, tlf 

25704969
og

Marie B. Thorøe, 
Kattehjælpen Aabenraa

Forsøg med at få kontrol med 
vildkattene.

Og en bøn om støtte!

Har du lyst til at bruge nogle timer om måneden 
som frivillig i selskab med glade og nysgerrige 
børn? 

Ældre Sagen Aabenraa og børnehaven Spiretoppen i Høje Kol-
strup har indgået et nyt samarbejde om at skabe generations-
møder til glæde for både børn og ældre.

Som frivillig får du mulighed for at bidrage med livserfaring 
og nærvær, og du er med til at bygge bro mellem generatio-
nerne. 
Du får din gang i børnehaven efter aftale, og når det pas-
ser dig. Du kan fx være med på ture ud af huset, læse højt i 
læsehjørnet og få en hyggelig snak med børnene. Måske er 
du mere til en sangleg eller en tur på legepladsen – mulighe-
derne er mange.

Du vil blive tilknyttet en fast gruppe i børnehaven, hvor du 
samarbejder med den ansvarlige pædagog. Børnehaven er 
åben, mangfoldig og flerkulturel.

Vil du høre mere om at blive frivillig børnehaveven?
Hvis du vil vide mere om at blive børnehaveven eller melde 
dig som frivillig så kontakt Jørgen Ravn Storgaard fra lokalbe-
styrelsen Aabenraa på tlf. 40453201 eller mail mivdix@you-
mail.dk  
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HK Boldklub- Håndbold
Kontakt Ulla Kristensen 4037 8910

Hong Viet - Aktiviteter for 
vietnamesere
Kontakt xuhox2105@gmail.com.

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

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 Dartklub
Frueløkke 12, kld. th. - Mødes tirs-
dage fra kl. 19:00. Læs mere på 
www.aabenraadartklub.dk

Aabenraa Firmaidræt
Har badminton tirsdage i Agoraen. 
Hans Erik Nissen 7461 8394.

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

Dansk Tamilsk Integrati-
onsforening
Kontakt Sevagan S. 2228 0183.

FCHK - Senior Fodbolk
Kontakt Ahmed Beydon 6030 4448.

HK Boldklub- Fodbold
Kontakt Bent Nielsen 7462 8714. 

HK
Vejviser

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

Boligforeningewr
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/bydels-
jouna-listerne.

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

Familiebasen
Uglekær 10, st. th.
Daglig leder: Sine Jakobsen 
Mobil: 2148 7922 Ungekonsu-
lent 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 håndar-
bejde.
Find åbningstider og kontaktper-
so-ner på Fuldtræfferens egen 
hjem-meside www.fuldtraeffe-
ren.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. år-
gang. Skolens kontor - tlf. 7376 
8300 SFO 0-3. årgang: 7376 
8684
SFO 2: tlf. 7462 6903 Lærervæ-
relse: 7376 8311
Se mere på skolens egen hjem-
me-side: www.hkolstrupskole.dk

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.
Koordinerer de forskellige projekter 
i Helhedsplanen for Høje Kolstrup. 
Samarbejder med alle beboere og 
andre aktører på Høje Kolstrup, der 
sætter aktiviteter i gang i bydelen. 
Her møder du:
-Marlene Wulff: tlf. 6120 8631 E-
mail: mmw@salus-bolig.dk
-Sanne Pedersen: tlf. 7345 6577 E-
mail: slp@salus-bolig.dk
-Finn Lampe: tlf. 2034 7422
E-mail: fn@aabenraa.dk
-Jasmin Kourginian: tlf. 7673 7461 
E-mail: jkou@aabenraa.dk

Nørrebo Beboerklub
Frueløkke 14, kld. Festsal til leje. Max 
50 personer.
Pris kr. 600 +300 til rengøring. Kon-
takt Yrsa Jensen 2941 5861.

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

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

Røde Kors Genbrug
Uglekær 14
Her finder du tøj og nips.
Tlf. 2175 2611.
Åbningstider: mandag til torsdag kl 
13:00 - 17:00.
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@aof-
syd.dk.

Kolonihaver
Skovgårdens Kolonihaveforening
Kontakt Johannes Holm
Tlf. 2062 3729.



STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS!

Skal denne plads 
være din?

- Så send en mail til 
GADESPEJLET@LIVE.DK


