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 med persillesovs der løb med sejren 
som danskernes foretrukne. Hele Danmarks nationalret! En 

-
ske få strimler kød toppet med et stykke hud) Men en ret vi 
mestrer landet over. Dog viser det sig – ifølge en undersø-
gelse Coop har foretaget – nyder  retten størst udbredelse på 
Sjælland, og ryger på tallerkener derovre enten torsdag eller 
fredag aften. Mest populær  er serveringen blandt den ældre 
del af befolkningen. Med et godt og  solidt tandsæt, må det 
formodes. 
  
Og sådan foretages der analyser og undersøgelser over næ-
sten alt, hvad vi skovler i os og sætter til livs. Vis mig dit 
foretrukne kaffemærke, og jeg skal fortælle dig hvor du bor. 
Nordjyderne hælder Karat`en ned. Vest- og sønderjyder ny-

man på Sjælland sværger til Gevalia. 
  
I et helt år havde vi ventet på at det igen skulle blive den 1. 
december. Det var vanskeligt at falde i søvn aftenen før. Og 
adskillige gange i løbet af den nat greb man ud efter clockra-
dioen eller skulede ud i nattemørket efter spor på den ny dags 
komme. Og så: endelig var det den 1. december. Dagen da 
radioavisen, nyhederne, nettet og papiraviserne udkom med 
nyheden om hvilke områder i Danmark der var blevet tilkendt 
ghettostatus. Var vi imellem? Var området vi har boet, levet 
og eksisteret i igennem adskillige år, og uden nævneværdige 
gener hvad enten vi var inde eller udenfor den – af nogen – 
så forhadte liste. Og nej, vi var der ikke. For andet år i træk, 
optrådte Høje Kolstrup ikke på opgørelsen over udfordrede 
boligområder i Dannevang. Og vi slog vinduerne op ud imod 
området, og ventede at høre hurraråb og opleve jubelscener. 
Børn i kolbøttetrimlen på vej mod skolen for at grunduddanne 
sig.  Og voksne, skattepligtige indvandrere fra ikke-vestlige 
lande i aldersgruppen 15-64 år arm i arm i arm med etniske 
danskere drage mod busstoppestederne  for at hente brutto-
indkomster hjem, der ville ligge et godt stykke over gennem-
snittet for regionen. Og hvad mødte vores blikke der udenfor 
det åbnede vindue? En indvandrer. En påfugl. En imponeren-
de han af slagsen. Der stod den i al sin vildskab og tiggede 
om føde. På snart tredje måned havde den ikke orket at søge 
tilbage hvor den er kommet fra endskønt den sikkert ville 
være bedre hjulpet i sit nærområde. Og vi kender dens ejer 
som - på det tidspunkt vi først mødte hende –
stillet over for at vi ville slagte fuglen og æde den på Mortens-
aften kun svarede, at – så vidt hun havde hørt det – skulle 
tilberedt påfugl smage ganske udmærket.
Og den kan tage det ganske roligt. Påfuglen. Ifølge en opgø-
relse fra Coop er der ingen tradition for at man noget sted i 
Danmark kaster påfugl på bordet juleaften. Af undersøgelsen 
fremgår dog det interessante at kalkun er mest populær i 
Sydjylland, at medisteren er en meget anvendt tilsætning på 
fynske middagsborde juleaften, At nordjyderne propper sig 

påfugl er på menuen på den aften.
  Vore læsere ønskes en rigtig glædelig jul!

Påfugl med brun sovs og chips
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Det var en historisk dag da lokale 
beboere onsdag den 8. oktober 
2014, samledes til stiftende gen-
eralforsamling for det nyeste 
skud på en større bydelsor-
ganisering på Høje Kolstrup, 
nemlig ”Høje Kolstrup Bydel-
sråd”
Rådet bliver en af tre grup-
per der skal styrke den gode 
udvikling i området. De to 
andre er ”Paraplyforenin-
gen”, der afvikler og støtter 
events og aktiviteter samt  
”Bydelsjournalisterne” , hvis 
opgave det er at formidle de 
gode historier på Høje Kol-
strup.

Bydelsråd er nødvendigt
Fremover er det nødvendigt 
med et organ, der kan ar-
bejde strategisk og som har 
fokus på områdets overordnede 
udvikling. Et bydelsråd der også 
kan påvirke politikere til fortsat 
at fokusere på den gode ud-
vikling på Høje Kolstrup. Eksem-
pler på rådets opgaver kan være, 

lokalplaner, bosætningspolitik, 
pasnings- og klubtilbud samt 

skoledistrikter.

Udviklingen skal holdes i 

gang
Høje Kolstrup har hidtil været 
begunstiget af en boligsocial 

helhedsindsats fra de offentlige 
myndigheders og fra bolig-
foreningernes  side, der har haft 
til formål at styrke udviklingen i 
udsatte boligområder . Projek-
tperioden ophører foreløbigt i 
2015 og netværkskoordinator 
Marlene Wulff opfordrede borg-
erne til at opretholde den gode 

stemning om-
kring områ-
det  og ikke 
at tabe den 
igangværende 
udvikling på 
gulvet. 

F ø l g e n d e 
blev valgt til 
bydelsrådet:   

Trine Rathgen, Conzetta Thom-
sen, Erling Jørgensen, Uffe 

Bydelsrådet er en realitet
Leisner, Hans Peder Thom-
sen og Chresten Hedegaard.  
Suppleanter:  Ole Schmidt og  

Asir Soosai 
Revisor:  Erling Holm-Jensen.
Herudover repræsenterer Per 
Hansen boligforeningen i bydel-
srådet.
Det formelle og lidt tunge arbe-
jde med vedtægter og visioner 
er overstået og de nyvalgte ser 
nu frem til de første konkrete op-
gaver. De glæder sig til at kom-
me i gang!  

Lærer Connie Nielsen fra Høje 
Kolstrup Skole har gjort det igen: 
Sammen med Elisabeth Tang 
fra Augustenborg Skole har hun 
skrevet endnu en undervisnings-
bog i matematik og har vundet 
en fornem pris for det.
I 2012 vandt de guld ved den 
årlige bogmesse i Frankfurt for 
deres undervisningsmateriale 
og matematiksystem ”ABACUS”. 
Dengang var det materiale for 

indskolingen.
Og i år er det materiale der henv-

ender sig til elever indtil 2.klasse 
og her har de nu vundet bronze 
i kategorien for undervisnings-
materiale. Prisen blev på årets 
messe uddelt af ”The European 
Educational Publishers Group”. 

-
gleramme. 

International hæder til lærer fra Høje Kolstrup skole

Tekst: Tavs Roworth,
 Fotos: Renè Carstensen

g
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Kan man gå i folkeskole og 
samtidig være chef i en virk-
somhed med 7 ansatte? 
Ja, det kan man godt. Det er i 
hvert fald virkeligheden for de 
drenge, der til daglig er en del af 
medarbejderstaben i en ny mik-
rovirksomhed på Høje Kolstrup. I 
samarbejde med voksne frivillige 
(venturepiloter) og mentorvirk-
somheden Abena, skal drengene 
nemlig opstarte og drive deres 
egen virksomhed. 
Til en virksomhed 
følger der selvføl-
gelig en del op-
gaver med at hol-
de styr på både 
budget og regn-
skaber. Det klar-
er 12-årige Rah-
man Tiganj, der 
er økonomichef 
i virksomheden. 
Han og de andre 
drenge glæder 
sig til at komme 
i gang med arbe-
jdet. 

Forløbet hedder 
Mind Your Own 
Business og er et 
samarbejde mel-
lem Netværks-
basen, ungdom-
sklubben på Høje Kolstrup og 
Dansk Flygtningehjælp. Forløbet 
giver drengene mulighed for, at 
udvikle sig positivt fagligt og so-
cialt, og for den enkelte kan det 
give nye muligheder i forhold til 
uddannelse og arbejdsmarkedet. 
wForløbet tager 7 måneder og 
blev for alvor skudt i gang den 
22. november, da mikrovirk-
somheden var på Venturecamp 
i København sammen med unge 
iværksættere fra hele landet. 
Her brugte de dagen på at blive 
helt skarpe på deres forretnings-
plan og koncept. Det var meget 
inspirerende at høre de andre 
virksomheder fortælle om deres 
planer og se drengene præsen-
tere deres idé for de ca. 120 del-
tagere. Flot gået!

Drengene har besluttet at 
drive en eventvirksomhed, der 
lægger ud med at arrangere et 

LAN-party. Et LAN-party er en be-
givenhed hvor deltagerne mødes 
for at spille computerspil. Del-
tagerne medbringer deres egne 
computere, som kobles sammen 
i et netværk, så man kan spille 
mod hinanden. LAN-partyet skal 
foregå i Agoraen. 

 fra voksne 

frivillige, der er repræsentanter 
fra både erhvervslivet og civil-
samfundet. Fælles for venturepi-
loterne er, at de ønsker at gøre 
en forskel og skabe noget nyt-
tigt, spændende og udfordrende 
sammen med drengene. Lasse 
Wrang er én af de venturepiloter, 
der skal hjælpe drengene til at nå 
deres mål. Lasse, der til daglig 
er i lære som sælger hos Com-
pass Congress Center, glæder sig 
meget til at følge drengenes ud-
vikling og håber, at de vil tilegne 
sig nogle gode værktøjer, de kan 
bruge i uddannelse og job i frem-
tiden. 

Ligeledes er mikrovirksom-
heden tilknyttet en mentorvirk-
somhed, der yder sparring og 
arrangerer virksomhedsbesøg 
og workshops for mikrovirksom-
heden. Drengenes mentorvirk-
somhed er den lokale virksom-

hed Abena, der gerne vil støtte 
op om den lokale udvikling og 
drengenes arbejde. Abena har 
deres egen succeshistorie med 
sig og vil på den måde være in-
spirator og rollemodel for dren-
genes mikrovirksomhed. 

Poul Anker Claussen fra Abena er 
én af to medarbejdere fra virk-
somheden, der bruger deres frit-

id i Mind Your Own Business. Det 
gør han fordi han gerne vil være 
med til at udvikle drengenes 
kompetencer og ruste drengene 
bedst muligt til fremtiden. ”Og så 
er de også et potentiale for os om 
nogle år, når vi skal ansætte nye 
medarbejdere”, udtaler han.  

-
 

Iværksættere med store planer Tekst og foto:
Sanne Pedersen
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 der ankom-
mer. Den medbragte, noget om-
fangsrige bagage betyder, at hun 
må kante sig ind gennem døren  
til det behageligt oplyste aktivi-
tetslokale i kælderen på Hørgård. 
Hun får bakset en stor, sort af-
faldspose på plads i et hjørne.
-Det skal du se, hvad hun har 
deri, adviserer Kirsten Stahl Sch-
midt mig. Begejstringen lyser ud 
af hende da hun hjælper Jette 
med at udpakke posen. De træk-
ker en stor, sammenfoldet bylt ud 
til et imponerende tæppe sam-
mensyet af et utal af små kva-
dratiske stofstykker. Jeg må tage 
et billede. Jette vil ikke med. No-
get med ikke at ville fotograferes. 
Det lykkes. De tæller kvadrater. 
Det bliver til rigtig mange. 600, 
nej 609 små kvadrater hver på 5 
gange 5 centimeter.
”Hold da kæft”, tænker jeg. At 
sidde time efter time og - med 
bittesmå sting - sy 609 små styk-
ker stof på et stykke------stof.
-Det hedder quiltning, fortæller 
Kirsten, og som mit barnebarn 
fortæller det til sine veninder, så 
går det altså ud på, at købe et 
vanvittigt dyrt stykke stof, klippe 
det i bittesmå stykker og så sy 

seks kvinder, der er til stede den-
ne aften har prøvet det. Enkelte 
er blevet nærmest bidt af det, 
og er stadig i gang med at quilte 
tæpper og -------- tæpper. Det er 
mest tæpper.
De sidder og står seks kvinder 
ved et langt arbejdsbord, der er 
anbragt ned midt igennem det 
lyse lokale. I aften er de ikke 
kommet for at quilte tæpper. 
Bordet bugner af stofstykker i 
mange formater i nostalgisk rødt 
og gråligt. Ruller med metervis 
af kulørte bændler og bånd med 
nisser, svulmendeta hjerter i hør, 
foret med vat og med iderige de-
korationer. Meter efter meter af 
kræmmerhusguirlander i farver, 
der driver tankerne bagud i ti-
den. Tilbage til dengang da kun 
bageren kunne tilberede juleste-

gen.
- Siden sidst i oktober har vi 
mødtes her i lokalet hver torsdag 
aften for at producere håndar-
bejder, som vi gi´r til julearran-
gementet på Storetorv, fortæl-
ler Kirsten Stahlschmidt henover 
en god kop kaffe med kløben og 
hjemmebag.
-Initiativet går et par år tilbage. 
Til 2012. Da var vi en 12-15 pi-
ger, der blev enige om, at ville 
gøre et stykke hjælpearbejde for 
de mennesker, der ikke har råd 
til at fejre julen som vi andre kan 

                       Fra hjerte til hjerte 
det. Vi kender dem jo. Måske 
ikke ved navn, men vi ved da, at 
der også er familier heroppe fra, 
som modtager hjælp fra ”Et hjer-
te for alle”. Vi døbte ideen: ”Fra 
en bydel med hjerte til Et hjerte 
for alle”.
Og så gik de i gang med at sy. 
Pengene til stof og hvad de ellers 
skulle bruge - i alt ca. 2000 kr. - 

der hed Frie Midler. Der blev syet 
og broderet håndarbejder som 
ved salget skaffede i alt 7000 
kr. til institutionen Et hjerte for 

Tekst og fotos: Karsten Espersen
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-Det sker, at jeg får en ide til en 
ny detalje midt om natten, for-
tæller Kirsten. -Så skal den af-
prøves. Lige med det samme.
-Altså om natten, spørger jeg.
-Ja! Så stiger jeg ud af sengen og 
går i gang.
Det er – indimellem – et større 
job at være frivillig, konstaterer 
jeg.
Indkøbene klarer kvinderne selv, 
ligesom det er en opgave for dem 
at foreslå såkaldte ”vejledende 
priser” på deres produkter. An-
nette har gjort et stort hjerte 
færdigt.
-Hvad skal sådan eet koste, spør-
ger de.
Uha ja, tænker jeg, hvad skal vel 
sådan eet koste.
-Det er rigtig hør og-----------
Det gør mig ikke meget klogere 
på, hvad sådan eet skal koste.
-125 kr., foreslår én.
-Det går jo nok for 75, siger en 
anden.
-Tænk på det er ”handmade”.
 

 fået bevil-
liget af boligforeningen. De hen-
lægger diskussionen om prisen 
på hørhjertet. Een går i gang 
med at stryge. Kaffepausen er 
for længst forbi. Det er kun mig, 
der hænger ved hjemmebaget 
og endnu et stykke kløben med 
tandsmør og sukater. Var det da 
bare uden de der sukater, tænker 
jeg og bliver afbrudt.
-Du må godt skrive, at vi efter-
lyser frivillige til at hjælpe med 
næste år.
Det lover jeg og kaster et blik på 
det store, quiltede hyggetæppe 
på bordet ovre i hjørnet.
609 små kvadrater! ”Handmade”.

Alle. Efterspørgslen på deres pro-
duktion var så voldsom, at man 
hurtigt løb tør, og fra salgsboden 

til at levere mere. Svaret blev et 
”nej, desværre”.
-Nej, vi var frivillige, og det var 
en opgave vi havde taget på os 
af egen drift. Det var det.

-
ret siden dengang, og det har sin 
forklaring.
- Det er svært at samle folk til at 
udføre frivilligt arbejde.
De andre nikker samtykkende 
henover kaffen og hjemmebaget.
-I dag har folk – i mange tilfælde 

– nok i sig selv. Jeg har hørt kom-
mentarer som: ”Skulle jeg bruge 
min tid på at sidde og sy til andre 
uden at få en lille skilling for det? 
Hvad tror du jeg er”?
De tre højteknologiske syma-
skiner snurrer så tilpas lavt, at 
snakken sagtens kan foregå he-
nover processen med at sy kræ-

merhusene på de nostalgisk røde 
bændler til den mere end 1 me-
ter lange guirlande. De er – alle 
seks – ganske erfarne udi hånd-
arbejdet. Kataloger og mønstre 
studeres, nye ideer udvikles og 
diskuteres. Der grines og tegnes 
skabeloner.
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-

 Der har været 
travlt i Netværksbasen på den 
gode måde. I maj begyndte Finn 
Lampe i Netværksbasen som job-
guide. Finns opgave er at hjælpe 
borgere uden for beskæftigelse 
tættere på job gennem for eks-
empel virksomhedspraktikker og 
løntilskudsordninger. Når bolig-
foreningerne begynder sidste 
etape af renoveringen i det nye 
år, bliver det Finns opgave at 

-

Syd vil man også skabe ekstra 

skal varetage byggeriet.

-
-

for en 
gruppe unge i foråret. Det blev til 
rigtig mange gode billeder, som 
de unge afslørede på en udstill-
ing på skolebiblioteket i marts. 
Efterfølgende har deres fotos 
også været udstillet på Aabenraa 

Bibliotek.

 er 
lige nu i gang med et iværk-
sætterprojekt sammen frivil-
lige mentorer, Abena og Dansk 
Flygtningehjælp. Dette projekt 
kommer vi helt sikkert til at høre 
meget mere om i det nye år.

-
 om men-

nesker og tro, som vi havde ar-
rangeret sammen med vores 
lokale præst Tine Baarts Andsager 
og imam, tolk og foredragshold-
er Kassem Rachid. Deltagerne 
på dialogmødet opfordrede til et 
nyt dialogmøde med andre em-
ner, dette ønske vil vi forsøge at 
imødekomme i det nye år.

, 
som bød på skatere, basket, hi-
phop, rapbattle og meget mere. 
Desværre overraskede regnen os 
og alle aktiviteter blev trukket in-
dendørs i Agoraen. Det samme 
gjorde årets sommerbio, her 
måtte man også trække indenfor 
i Agoraen pga. regn. StreetParty 
projektet, som Jutta har stået i 
spidsen for, var 3 årigt og pen-
gene er derfor brugt, så derfor 
bliver der ikke StreetParty i van-
lig stil i 2015.

-

 
-

thåndtering i boligafdelingerne. 
Når mange mennesker bor tæt 
på hinanden, kan det ikke und-
gås, at der af og til opstår kon-

selv, andre gange snakker vicev-
ærterne med de implicerede be-

-

i hårdknude og er svær at løse 
op. Her tilbyder Jutta samtale og 
mægling mellem de implicerede 
parter. Beboerne tilkendegiver, 
at de er glade for at få hjælp i 
disse svære tilfælde. Det er dog 
vigtigt at slå fast, at det kun er 
beboerne selv, der kan løse deres 
problemer, og med støtte og råd-
givning lykkes det ofte.

 Der har været arbej-
det på en ny bydelsorganisering 
siden 2012. Bydelsrådet, Para-
plyforeningen og Bydelsjournali-
sterne har været sammen på to 
arbejdslørdage på Knivsbjerg for 
at udvikle en fælles model for det 
fremtidige samarbejde.

Heldigvis har Børne- og Uddan-
nelsesudvalget besluttet at fo-
rankre Familiebasen i kommunal 

drift under Familie- 
og Ungecenteret 
i Aabenraa Kom-
mune fra 2015 og 
frem. Dette var blot 
nogle få highlights 
fra 2014. 

-

(2012 – 2015). 
Politisk skal der 
først i det nye år 
tages beslutning 
om, hvorvidt man 
ønsker at søge nye 
boligsociale midler. 
Hvis man ønsker 
at søge igen, start-

er en lang proces, hvor mange 
parter skal inddrages og høres 
i forhold til relevante indsatser. 
Lokalt har man udtrykt ønske om 
at det vil være gavnligt, hvis der 
i en ny projektperiode kan søges 
midler hjem til en bydelskoordi-
nator eller tovholder, der fortsat 
kan støtte det lokale forenings- 

2014 bød på et helt ocean af aktiviteter
Årsrapport fra Netværksbasen
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og aktivitetsliv. Hvis det politisk 
besluttes at søge igen, er det én 
af de ting, man kan søge om.

En
 i grupper og 

foreninger, som laver stort og 
småt, arrangementer og løben-

de aktiviteter for både børn og 
voksne. I gør dagligt en uvurder-
lig indsats for trivslen i bydelen, 
I er det lim, der binder bydelen 
sammen. Vi vil gerne sige tusind 
tak for samarbejdet, det har væ-
ret en fornøjelse. Vi glæder os til 
at skabe en masse liv og aktivite-

Familiebasen på Uglekær 10 st. 
th. som indtil nytår har været 
en del af de boligsociale aktivi-

teter siden 2008, forankres nu 
i kommunal drift under Familie- 
og Ungecenteret i Rådhusgade. 
Børne- og Uddannelsesudvalget 
besluttede på et møde d. 11. 
november at videreføre Familie-
basen på Høje Kolstrup og Fami-
liebasen i Bylderup-Bov, som er 
startet op i 2012 på baggrund af 
de gode erfaringer fra projektet 
på Høje Kolstrup. 
”Det er endnu for tidligt at sige 
noget om bemandingen i Fami-
liebasen og om aktiviteterne i 
det nye år. Der vil komme til at 
ske nogle ændringer i og med at 
Familiebasen går fra at være et 

Familiebasen bevares på Høje Kolstrup
projekt til at være en del af Fa-
milie- og Ungecenterets daglige 
drift,” oplyser Lotte Bækvad, der 
er leder i Familiecenteret i Råd-
husgade.

ben at stå på i sin nye form, kan 
vi glæde os over, at tilbuddet 
bevares i bydelen - og at rigtig 
mange familier fortsat kan bru-
ge Familiebasen som frirum, et 
sted hvor de møder andre fami-
lier og et sted, hvor der er hjælp 
og støtte at hente til store og 
små problematikker.

Vi er en lille gruppe som går en tur hver mandag. Vi 
mødes ved bænken over for Lergården Plejecenter kl. 
12.45, går ca. en 1 times tid og slutter af med en kop 
kaffe (5- kr.) i Netværksbasen.
Tempoet er så alle kan følge med.
Håber at vi ses.
Venlig hilsen fra
Alice Jørgensen (mobil 24965420)
Karina Petersen (mobil 51265732)

Gåtur om mandagen

ter sammen med jer i 2015.
Har du en idé til en aktivitet, som 
du gerne vil være med til at ud-
vikle og afholde, så kan du kon-
takte os I Netværksbasen, så vil 
vi forsøge at hjælpe dig.

-
år.

-
sen
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leve nogle af landsdelens mest 
erfarne og dygtige musikere in-
denfor deres felt, få englene til at 

lyd. Ikke kun englene, men også 
publikum sang med på danske 
sange som ”Skamlingsbanken” 
(Aabenraa sangen), ”Det er så 
køhnt, det er så dejle” og ”Mar-
ken er mejet”.

Normalt spiller bandet i Sønder-
jyllandshallen, men denne gang 
kunne publikum opleve musikken 
tæt på, idet hele orkestret stille-
de op og spillede i en fyldt foyer. 
Bandets dirigent Pål Soknes sty-
rede musikken og konferencier 
Jørgen Brodersen indledte på 
morsom og underholdende vis 
de kendte danske melodier. Og i 
pausen kunne der købes kaffe og 
kage hos Høje Kolstrups Paraply-
forening.

To af de rigtigt erfarne musikere, 
som begge i øvrigt er fra Høje 
Kolstrup, var godt tilfredse med 
koncerten. Det er Gunnar Jør-
gensen og Erik Boysen. 
Erik har selv spillet trompet i 
næsten 60 år og han har i øvrigt 
sin egen ”Erik`s Trompetskole”, 
hvor han udklækker unge trom-
petister, så de for eksempel kan 
fortsætte i Skole Orkesteret og 
måske senere i Aabenraa Brass-

Spil Dansk Dagen har siden 2001 
været Danmarks største musik-
begivenhed og nu er den også 
kommet til Høje Kolstrup! 
I 2013 var der i kommunen mere 

end 2.800 med som musikere, 
sangere eller som publikum på 
Spil Dansk Dagen. 

med blandt andet 
opera, klassisk, børneorkestre, 
brassbands og jazz og koncerter-
ne er spredt ud over hele kom-

munen fra syd til nord.
-Brassband imponerede til intim 
koncert i Agoraen-
De heldige, der på dagen valg-
te at besøge Agoraen for at se 
Aabenraa Brassband, kunne op-

Messingsuppe og hjemmebag
Aabenraa Brass Band imponerede

band.
Begge ser gerne, at der kommer 
nye, unge musikere til Brassban-
det, for at ruste det til fremtiden. 
I øjeblikket mangler der hjælp til 
slagtøjsgruppen. 
Kan man spille horn eller slagtøj 
og er man interesseret i at spille 
i Aabenraa Brassband, så er mu-
ligheden der nu.

Tekst og fotos: Tavs Roworth



 
 

Gadespejlet nr. 72 - December 2014       11   www.hoejekolstrup.dk 

-
ber og lørdag d. 25. ok-
tober var repræsentanter 
fra Paraplyforeningen, 
Bydelsjournalisterne og 
Bydelsrådet samlet på Knivsbjerg 
for at arbejde med teamudvikling 
og samarbejde mellem grupper-
ne. 

Forløbet med de to arbejdslør-
dage er arrangeret af Netværks-
basen med henblik på at styrke 
grupperne individuelt og udvikle 
en stærk platform samarbejdet 
mellem grupperne. 

 handlede om 
teamudvikling. Grupperne arbej-
dede hver for sig ud fra 4R mo-

dellen, som sætter fokus på grup-
pens retning, rammer, råderum 
og relationer. Grupperne gav ud-
tryk for, at det var givende at få 
tid til at fokusere på samarbejdet 
i det enkelte team.

handlede det 
om samarbejdet mellem grup-

perne. Denne gang var grupperne 
blandet og der var fokus på snit-

-
tidige samarbejde mellem grup-
perne.

I fællesskab udviklede man en 
model for det fremtidige sam-
arbejde. Paraplyforeningen, 
Bydelsjournalisterne og By-

delsrådet stiller hver med 2 re-
præsentanter til en koordine-
ringsgruppe, som mødes 4 gange 
årligt. På koordineringsgruppens 
møder formidles der hver gang 
nyt fra de tre grupper og man 
drøfter, hvor grupperne kan støt-
te og hjælpe hinanden. 

Paraplyforeningen, Bydelsjour-
nalisterne og Bydelsrådet er alle 
grupper, der i det daglige arbejder 
overordnet for hele Høje Kolstrup 
og de varetager forskellige opga-
ver. Paraplyforeningen arbejder 
med at udvikle gode og attrak-
tive fælles aktiviteter i bydelen, 
som kan ryste beboerne sammen 
og styrke den lokale identitet. 
Paraplyforeningen har således 

-
viteter som f.eks. Ren Dag, Som-
merbio og Høje Kolstrup Løbet. 
Bydelsjournalisterne vareta-
ger formidlingsopgaven, og rap-

stort og småt i bydelen på by-
delsportalen www.hoejekolstrup.
dk.  Samme gruppe står også for 
at lave Gadespejlet som du sid-
der med i hånden nu, og som er 
hele Høje Kolstrups beboerblad.  
Bydelsrådet er yngste skud på 
stammen og kommer til at stå for 
udvikling af bydelen på et mere 
strategisk plan. Bydelsrådet øn-
sker en samarbejdsaftale med 
Aabenraa Kommune, hvor rådet 
involveres i forskellige emner, 
der handler om bydelens udvik-
ling.

Med aftalen om samarbejde mel-
lem de tre grupper, er der nu lagt 
en strategi for, hvordan infor-
mationerne og dialogen mellem 
grupperne kan foregå til gavn for 
hele Høje Kolstrup og bydelens 
fremtidige udvikling.

TO LØRDAGE MED 4R MODELLEN 
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-
-

Det er 
et eftermiddagsarrangement 
og dagen vil blive fyldt med 
spændende og lærerige 
kulturelle indslag, workshops 
og aktiviteter for hele familien. 
Arrangementet planlægges og 
afholdes i samarbejde mellem 
Netværksbasen og de mange 
frivillige grupper og foreninger i 

bydelen. 

På Høje Kolstrup vil vi gerne 
sætte fokus på det gode kultur-

møde og den kulturelle mang-
foldighed bydelen rummer, da 
arrangementer som disse kan 
være med til at bidrage til posi-
tiv udveksling og dialog mellem 
mennesker, udvikle viden og for-
ståelse samt nedbryde kulturelle 
myter og forestillinger. Alene dét 
at hele 10 forskellige grupper og 
foreninger, i og udenfor byde-
len, er sammen om at planlægge 
denne dag, er en stor succes og 
det bidrager opbygning af dialog 

og netværk mellem grupperne. 

-

Programmet er stort og vi byder 
bl.a. på:

-

-

-

-

 

-

Aabenraa

-

Flensburg

-
-

alverdens lande

De præcise tidspunkter for de 
forskellige aktiviteter vil frem-
gå af programmet, der vil være 

-
delsportal www.hoejekolstrup.
dk og på Facebooksiden. 
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åndehul er nu fredet.
Det imponerende og unikke na-
turområde ”Fladstensdalen”, der 
ligger ret op og ned af Høje Kol-
strup er Danmarks eneste tun-
neldal fra sidste istid, som ikke 
i væsentlig grad er blevet be-
bygget og stadig kan opleves i 
sin helhed. 
Området er dannet under frem-
stød af store ismængder for ca. 
15.000 år siden og strækker sig 
fra øst for Aabenraa ved Damb-
jerg, går nord om Aabenraa til 

Høje Kolstrup ved Gl. Ribevej.

-
 skal fremstå som karak-

teristisk , stærkt kuperet istids-
landskab af stor landskabelig og 
rekreativ værdi og for at sikre 
en klar afgrænsning mellem be-
byggelse, landskab og natur, har  
Dansk Naturfredningsforening 
søgt om at få 235 hektar dal 
fredet ved Fredningsnævnet.
Det er nu lykkedes, idet Fred-
ningsnævnet nu har stadfæstet 
fredningen.

Fredet efter 15.000 år

-
 og motionister kan 

nu glæde sig over, at dalens unik-
ke og uberørte landskab også 
fremover kan tages i selvsyn.
Allerede nu nyder byens borgere 
den fantastiske Skadeholdt Sø 
med det overvældende dyreliv. 
 

Kilder: Flensborg Avis, Dansk 
Naturfredningsforenings fred-
ningsforslag 2013

2004: 
På baggrund af en periode 

-
tale af Høje Kolstrup blev en 
imagegruppe startet op af lo-
kale frivillige og professionelle.

2008 - 2011: 
Den første Helhedsplan som 
er et samarbejde mellem bo-
ligforeningerne og kommu-
nen, skaber bedre trivsel for 

et bedre image for bydelen.
2009: 

imagegruppen og Bydelsjour-

nalisterne etableredes som en del 
af imageindsatsen i helhedspla-
nen.

2012-2015: 
Den boligsociale helhedsplan for 
Høje Kolstrup. En del af Lands-
byggefondens og Ministeriet for 
by, bolig og landdistrikters bo-

-
områder. Formålet er at forbedre 
det sociale miljø på Høje Kolstrup, 
så området i øget grad bliver at-

2013: 
En arbejdsgruppe dannes som 

henblik på at nedskrive visio-
ner og  vedtægter. Arbejds-
gruppen er inspireret af an-
dre lokalområders bydelsråd.

2014: 
Bydelsrådet, der skal være Høje 
Kolstrups formelle talerør og 
som blandt andet skal søge at 
blive inddraget i kommunens 
sager der vedrører bydelen, 
vælges på generalforsamling og 
rådets vedtægter godkendes .

Sådan begyndte det.
Forløbet forud for bydelsrådsvalget

Tekst og foto: Tavs Roworth



Spåkoner og numsekamp
Skolefesten på Høje Kolstrup Skole

Som optakt til skolernes mo-
tionsdag fredag, var der tors-
dag 9. oktober skolefest på 
Høje Kolstrup Skole. Festen 

har altid været velbesøgt og 
populær for både børn og for-
ældre.   

Som sædvanlig var skolen fyldt 
med mennesker og aktivitet. 
Eleverne havde selv arrange-

 Diskoteker i 
-

skedam, markedsplads med spå-
koner, skak, cafè Party, limbo, 
korthusbyggeri, dåsekast, keg-
lememory, hjernetest, puslespil, 

Tekst og fotos: Tavs Roworth
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-
toshop, numsekamp, hvilerum, 
temaudstilling ”Surt og Sødt” i 
biblioteket, isbutik, salg af slik , 

toast, pølser, popcorn og soda-
vand.  

 De vil gerne hverve nye 
medlemmer hos forældrene på 
Høje Kolstrup, som kan hjælpe 
med at gå aftenture i området. 
Natteravnene tilbyder prø-
veture til interesserede.  
 
Kontakt Aabenraas Natteravne 
på 40 17 36 53 eller se mere om 

Natteravnene på www.blivnatte-
ravn.dk 

 

Er du barn i, eller har du været barn i en 
af Aabenraas børnehaver har du sikkert 

I mange år har Foreningen De Danske 
-

undtagelse.
Først i november havde foreningen 

Denne gang havde ca. 600 børn og de-
res voksne
Kirke for at se i alt 

var: ”Under Mit Træ” med Randers 
-

De lidt større børn kunne glæde sig 

over Brdr. Grimms”Konen i Muddergrøf- Her kunne børnene på en sjov måde se 

-
re og små

både voksne og børn meldt  
-

sig  ind i historierne og det 
der skete på scenen. Så da 
dagen var omme havde 
alle fået en stor oplevelse. 
Teater igen næste år
Arrangørerne er derfor al-
lerede i gang med planlæg-
ningen af næste års fore-

.

Teater for de yngste og for de lidt ældre
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Den 24 juni kl. 17.00 ( efter 
fyraften) , tog dagplejerne ar-
bejdshandskerne på , spændte 
musklerne godt op, tog fat i bar-
nevogne + Christianacykel,

-
taret fra den ene legestue til den 
anden.

Vi har indtil 1 juli holdt legestue 
på Frueløkke 14 i kælderen, hvor 
vi kunne være 3 dagplejere ad 
gangen.

-
haven Spiretoppen på Nyløkke ( 
afd. 2 )
Vi vil her dele huset med børne-

haven, så vi i praksis har halvde-
len af bygningen, med tilhørende 
udearealer.

Det er et spændende projekt, og 
vi glæder os meget, nu får vi jo 
uderum lige ved døren. ( Det har 
vi savnet.)
Der bliver også anderledes med 

-
plejere ad gangen, bruge den til 
heldags legestue. Det betyder ,at 

og større projekter med den al-
dersgruppe vi arbejder med ( 0 
– 3 årige ).
Selv om vi deler arealer med bør-
nehaven, er vi dog stadig seperat 
dagpleje, med vores små børn.
Men det vil være gavnligt for bør-
nene , at vi laver nogle tværfag-
lige projekter. Det at vi deler hus 
, medfølger at børnene får indblik 
i børnehaveregi, lærer nogle pæ-
dagoger at kende , som de så vil 
mødes med igen når de starter 
i børnehave med 3 år. Vi håber 
at det letter overgangen imellem 
dagpleje til børnehave.

Vi takker for stort fremmøde 
ved“ ÅBEN  LEGESTUE “  arran-
gementet.

Påfuglenyt
På - inden længe - tre-
die måned, spankulerer 
en stadig smukkere på-
fugl omkring i den nord-
lige del af Uglekærområ-

fejler - tilsyneladende - 
ikke noget, og det vides, 

større koloni, som har le-
vet der siden 60´erne. 
Så lad os nyde den
sålænge den holder KÆFT.

Tekst og foto:
Ilse Lind-Petersen
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Som afslutning på udendørs-
-

styrelse i HKB81 Høje Kolstrup 
Boldklubs fodboldafdeling  invi-
teret spillere, søskende, foræl-
dre, trænere og ledere på tur til 
den nye Sydbank Park i Hader-
slev, for at se superligakampen 
SønderjyskE – FC Midtjylland. 
Turen styrkede kendskabet 
imellem spillere og trænere fra 
de forskellige årgange og var i 
det hele taget en stor oplevelse 
for alle.

Generelt så det ud til at holdene 
spillede lige op mod hinanden i 
alle rækker.

-

U6:      2 hold
U7:      1 hold
U8:      2 hold
U9:      2 hold
U10:    1 hold

Høje Kolstrup Stævne 2014 - en succes! 

U11 P: 1 hold
U11 D: 2 hold

-

andenplads og dermed en pokal, 
som skal på rundtur derhjemme.

U10 skulle kun spille pulje kamp 
og vandt alle 3 kampe og endte 

også en pokal der skal med hjem 
på en rundtur. U11 holdene til-

og røg desværre ud der.

Der skal ros til spillere, forældre, 
trænere og ledelsen for et godt 

Tekst og foto: Kim Arnsbæk

stykke arbejde før, under og ef-
ter stævnet.

Indendørssæsonen fortsætter nu

HKB81 til Superligakamp
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var det igen blevet tid til afhol-
delse af den traditionsrige ju-
letræsfest i Agoraen. Med over 
20 stande var der lidt for en-
hver smag, bl.a fra Røde Kors, 
It-værkstedet og Fuldtræffe-
ren stod for kaffe, gløgg, æb-
leskiver og meget andet godt. 
Og længst ude mod indgangen 
stod spejderne for salg af jule-
træer.
 
Kl. 14 kom Luciapigerne og 
det var - helt som sædvanligt 
- smukt at se på og at lægge 
ører til deres meget smukke og 
velklingende arrangement af 
Sct. Lucia. I alt blev der solgt 
210 juleposer med godter i og 

det var fremra- gende.
Og som det er tilfældet hvert år 
går tiden kun alt for langsomt for 
de mindste, men det blev der bø-
det på med oplæsning af eventyr 
helt frem til det øjeblik, da jule-
manden skulle råbes op.
Kl. 15 skulle han jo vækkes, og 
det kan jo godt være svært når 
han nu har sovet i 11 måneder, 
det var jo rigtig mange børn til 
at vække ham, men det lykkedes 
jo helt efter hensigten. Der blev 
også danset om juletræet til den 
store guldmedalje.

 med det store 
overraskende store fremmøde 
Det var positivt, at så mange var 

mødt op, og da ikke mindst at 
så mange forskellige nationali-
teter bakkede op om en succes-
fuld julefest.

d d d ikk i d

JJuletræsfesten 2014 Tekst: Anne Christensen
Fotos: Anne Christensen/Susanne Wrang
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Vores arbejdsopgaver
* Interviews med forskellige  
 relevante personer.
* Dækning af aktiviteter og  
 arrangementer i bydelen.
* Redigering af Gadespejlet.
* Udarbejdelse af artikler.
* Optagelse og redigering af film.
* Mindre administrative opgaver 
 på hjemmesiden.

Tidsforbrug og hvad vi regner 
med fra dig
* Du deltager i et redaktionsmøde
 en gang om måneden, hvor alle
  bydelsjournalister samles og plan-
 lægger den næste måneds op-
 gaver. Det er forventet, at du kan 
 deltage i møderne.

Som frivillig bydelsjournalist på Høje Kolstrup kommer du til at indgå i samarbejde med andre engagerede frivillige, der 
alle brænder for at formidle den gode historie. Bydelsjournalisterne laver film, artikler og fotos til bydelsportalen www.
hoejekolstrup.dk og redigerer beboerbladet Gadespejlet, som omdeles til alle husstande i bydelen 4 gange om året. 

* Som bydelsjournalist afgør du 
 selv,hvilke opgaver du har lyst til 
 at tage, og hvor mange timer om 
 måneden, du kan og vil lægge i 
 arbejdet. 
* Vi håber, du har mulighed for at 
 tage minimum en opgave (artikel, 
 film eller andet) om måneden.
* Du behøver ikke at have en bag-
 grund med journalistik eller for-
 midling. Bare du har lyst til opga- 
 ver, så hjælper vi dig i gang og  
 støtter med sidemandsoplæring  
 eller kursus.
* Du skal kunne bruge pc til alm. 
 tekstbehandling samt være dus 
 med internet.
* Du skal have dit eget fotokamera.

Hvad får du ud af det? 
* Du bliver en del af et godt fælles-
 skab. Vi har det sjovt sammen, og
 vi hygger os, når vi er sammen. 
* Du får mulighed for at løse opga-
 verne sammen med andre frivillige.
* Du får et godt overblik over, hvad
 der sker i bydelen, og du kommer
 i kontakt med mange spændende
 mennesker. 
* Du bidrager til en positiv udvikling
 af lokalområdet. 
* Du får vide rammer - hvis du har 
 gode idéer, så får du mulighed for
 at prøve dem her. 
* Du får praktisk erfaring som frivillig
 og gode ting til cv’et.
* Arbejdet er frivilligt og dermed
 ulønnet.

Vil du have flere informationer, så er du velkommen til at kontakte bydelsjournalisterne Tavs Roworth på mobil 29 82 49 
27 eller Karsten Espersen på mobil: 29 87 61 68. Du kan også kontakte Marlene Wullf i Netværksbasen på mobil 61 20 
86 31. Du er meget velkommen til en prøveperiode som bydelsjournalist. Vi glæder os til at høre fra dig!

Engagerede bydelsjournalister søges
Vil du være med til, at formidle de gode historier og 
sikre en god kommunikation i vores lokalområde? 

Så er det DIG, vi har brug for!
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Kolonihaver 
Skovgårdens Kolonihaveforening 
Kontakt Johannes Holm 
Tlf. 2062 3729. 

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.

Natteravnene
Formand Jesper Schultz
Mobil: 40 17 36 53
Mail: aabenraa@natteravnene.dk

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
- Jutta Carstensen: tlf. 6120 8628 
E-mail: jca@salus-bolig.dk
- Sanne Pedersen: tlf. 7345 6577 
E-mail: slp@salus-bolig.dk 
- Finn Lampe: 2034 7422 
E-mail: fn@aabenraa.dk

Nørrebo Beboerklub 
Frueløkke 14, kld. Festsal til leje.
Max 50 personer.  
Pris kr. 600 +300 til rengøring. 
Kontakt 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 

Tlf.  2175 2611.   

Åbningstider: mandag til fredag
kl 13:00 - 17:00. 

Foreninger med aktiviteter 
i Agoraen:

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

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-

www.hoejekolstrup.dk/bydelsjouna-
listerne.

Bydelsrådet
Kontaktperson Trine Rathgen på 
trine@rathgen.dk

Familiebasen
Uglekær 10, st. th.

Her møder du: 
- Dorte Kildegaard: tlf. 2148 7922 
- Edin Mujadzic: tlf. 2136 5479
- Bettina L. Bek: tlf. 2382 9766
E-mail: dk@aabenraa.dk.

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
Frueløkke 6, kld. Kontakt Inge Lis 
Larsen på tlf. 7461 7371 eller 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

 
HK Boldklub- Håndbold
Kontakt Ulla Kristensen 4037 8910

Hong Viet - Aktiviteter for viet-
namesere
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 Integrationsfor-
ening
Kontakt Sevagan S. 2228 0183.

FCHK - Senior Fodbolk
Kontakt Ahmed Beydon 6030 4448.

HK Boldklub- Fodbold
Kontakt Bent Nielsen 7462 8714. 

HK
Vejviser



STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS!

KØRESKOLE 

         !!! Vi ligger på Storetorv 9A i Aabenraa 

   Kørekort til BIL  8.800 
HURTIGT  NEMT  BILLIGT !!      Kvalitet til fornuftig pris ! 

samt generhvervelse 
 

Åbningstider: 
Mandag 8  15 
Tirsdag 12  19 
Onsdag Lukket 
Torsdag  12  19 
Fredag 8 - 15 

Laila Johannsen 
Frueløkke 456 
6200 Aabenraa 
74628887 

Klip 87 
Ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår 

KØRESKOLE 

         !!! Vi ligger på Storetorv 9A i Aabenraa 

   Kørekort til BIL  8.800 
HURTIGT  NEMT  BILLIGT !!      Kvalitet til fornuftig pris ! 

samt generhvervelse 


