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Gør Aktiv Torv aktivt!
-Jeg døber dig, Athena Marguerite Françoise 
Marie.
Sådan hed det da kongelig konfessionarius 
Erik Norman Svendsen den 20. maj i Møgel-
tønder kirke forestod dåben af endnu eet af 
kongehusets efterhånden utallige småbørn. 
”Det blev en Athena” skrev eet af dagblade-
ne. Og ingen vil vel nogensinde finde på at 
kalde den bette for Svend, formoder vi.
   Anderledes med den torveplads vi - de 
sidste dage i april - var forsamlede, ikke for 
at døbe (den havde nemlig fået sit navn), 
men for at foretage indvielse af. Aktiv Torv, 
hedder den. Pladsen. Hvem fanden der så 
har fundet på det navn, aner vel ingen. El-
ler i hvert fald: kun de aller færreste. Sådan 
har den bare heddet. I projektet, og i de an-
søgninger der har været formuleret i forbin-
delse med at der skulle skaffes midler ind til 
det: Aktiv Torv.
   Den 22. november 2011, kunne man - i 
forlængelse af et møde om projektet - læse 
følgende overskrift i JyskeVestkysten: ”Ak-
tivt torv lurer lige om hjørnet på Høje Kol-
strup”. Jamen alene det, at skulle finde 
hjørnet på Høje Kolstrup er vel et job i sig 
selv. Hvilket hjørne mon? Og når man så 
endelig frem til det rette (hjørne) må man 
da i den grad føle sig usikker på med hvilke 
midler man skal sætte ind i fald et Aktivt 
torv venter lige rundt om. For hvad er vel et 
Aktivt torv for en størrelse? Og hvilke uhyre 
skader kan det mon forvolde?
   Tag det blot roligt. Torvet er ikke aktivt. 
Det ligger bare der åbent og indbydende. 
Fristende at indtage og dænge til med akti-
viteter af enhver tænkelig slags. Der skal - 
ikke nødvendigvis - råbes i højttalere, gril-
les pølser og skænkes kaffe ud hver lørdag 
eftermiddag. Der kunne måske holde en 
stille fiskebil, eller en rolig ostehandler. Der 
kunne spilles Holberg, eller arrangeres dra-
gedag. Eller - som du kan læse inde i bladet 
- holdes sommerbio.
   Men uden indspark fra lokalsamfundet 
bliver det vanskeligt at gøre Aktiv Torv ”ak-
tivt”.
                 Med venlig hilsen og god sommer
                                  Redaktionen
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Det var som om vejrguderne 
havde besluttet at foretage 
dåben selv, da Aktivt Torv på 
Høje Kolstrup lørdag blev indviet 
ved et storstilet arrangement i 
og ved Agoraen. Vejret var køligt 
fra morgenstunden, og fra et 
tungt tæppe af skyer begyndte 
regnen at falde allerede midt på 
formiddagen. 

Forudseende arrangører
Men arrangørerne var 
forudseende og havde rykket 
hele arrangementet inden 
døre. Selv den kæmpestore 
elefantformede hoppeborg blev 
der plads til i et hjørne af hallen. 
  
Præcis kl. 12.00  satte to 
medlemmer fra Aabenraa 
Pipe Band & Juveniles i med 
piber og trommer som optakt 
til dagens begivenheder, og 
publikum begyndte ganske 
langsomt at sive ind i Agoraen. 
Udenfor bed kulden, men glade 
sømandssange og syng-med 
viser fra Aabenraa Shanty Kor 
tøede efterhånden de forfrosne 
tilhørere op, og der kom gang 
i salget af grillpølser, kaffe og 
kage, øl og sodavand. En lang 

kø tog desuden hurtigt opstilling 
ved salget af spisebilletter til 
aftenens fællesspisning. Menuen 
stod på lam, gris eller gullasch, 
ledsaget af flødekartofler 
og blandet salat. En del af 
tilberedningen kunne i øvrigt 
opleves langs Agoraens udhæng 
dagen igennem. Her drejede 
lam og pattegris på spid, mens 
gullasch fremstillet i gryder over 
bål fik næseborene til at vibrere 
og tænderne til at løbe i vand.
 
Underholdning og 
selvudfoldelse
 Kl. 13.00 trak publikum ud på 
pladsen, hvor taler og indvielse 
fandt sted, oven i købet i tørvejr.
Efter indvielsen af Aktivt Torv 
var der eftermiddagen igennem 
musik og underholdning 
på halgulvet i Agoraen. 
Tryllekunstneren Henning ”Cheff 
Magic” tryllede med balloner, 
og boldjongløren Michael 
Toft tryllede med sin bold. 
Bagefter blev der lejlighed til 
at gøre større maver mindre, 
da der var undervisning i 
zumba for alle på halgulvet. 
Senere på eftermiddagen 
viste AAIG’s puslingehold sin 

dygtighed på plint og bom, 
og på scenen optrådte såvel 
Høje Kolstrup Kirkes Børnekor 
som dansere fra Dansk-
Tamilsk Venskabsforening. 
Repræsentanter fra Aabenraa 
Karateklub demonstrerede deres 
kunnen og flækkede træstykker, 
mursten og gasbetonblokke 
med de bare næver og fødder. 
I foyeren kunne man dagen 
igennem prøve at køre med 
fjernstyrede biler eller, mere 
stilfærdigt, se en udstilling om 
Høje Kolstrups tilblivelse.
  
Kl. 17.00 var der fællesspisning 
ledsaget af levende musik. 
Aftenfesten fortsatte et par 
timer endnu med musikalsk 
underholdning ved Nigel Ray 
Beck, Lotte Simonsen og Henrik 
Carstens.

Til lykke Høje Kolstrup!
Under stor festivitas fik højekolstrupperne deres Aktiv Torv

Af Kirsten-Elisabeth Nielsen
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Fredag gik startskuddet til den 
længe ventede bydelsfest på 
Høje Kolstrup. Både Aktivt Torv 
på Agoraens sydside og de nye 
lege- og skaterarealer for børn 
og unge på nordsidven skulle 
indvies. 
  Programmet var altså 
omfattende og strakte sig derfor 
over to dage. 
  Fredag eftermiddag var der 
Street Party i sol og blæst 
mellem skolen og Agoraen. 
Skaterbanen åbnede for både 
skateboards og BMX-cykler, 
og på multibanen ved siden 
af blev der spillet fodbold. 
På legepladsen kunne man 
prøve kræfter med buk og 
plint, og de mange stationære 

legeredskaber var i flittig 
brug. For de kreative var der 
workshops med undervisning 
i at lave graffiti, og på scenen 
tryllede boldjongløren Michael 
Toft med sin fodbold. Senere 
stod drenge i alle aldre i kø for 
at dyste med boldkongen og 
forsøge at fravriste ham bolden. 
I eftermiddagens løb kunne man 
desuden opleve breakdance og 
bevægelseskunsten parkour. Der 

var optræden på skateboard 
og inliners, og man kunne se 
AB Dans i aktion.
Street party var dagen 
igennem godt besøgt af 
børn, unge og voksne af flere 
nationaliteter, og der var god 
tilslutning til boderne med 
grillpølser, sodavand og slik. 
Om aftenen genlød pladsen 
af musik med bl.a. CJ K og 
Mozart Soul Kazoo Cover Band. 

De unge tog multianlægget i brug             
og holdt street party.

Af Kirsten-Elisabeth Nielsen

”Inden jul ligger der en 1.000 
kvm stor Rema 1000 på 
Nyløkkegrunden her bag mig. 
Byggeansøgningen er modtaget 
og behandles hurtigst muligt.” 
Sådan lød det glade budskab 
fra borgmester Tove Larsen ved 
indvielsen af Aktivt Torv i går. 
Borgmesteren antydede, at man 
fra Aabenraa Kommunes side 
havde presset lidt på, for at 
”gaven” netop denne dag kunne 
overrækkes borgerne på Høje 
Kolstrup. Meddelelsen blev da 
også modtaget med stort bifald 
af det småfrysende publikum på 
Aktivt Torv. 

Ros, tak og en enkelt 
henstilling
Borgmester Tove Larsen 
betrådte som den første af en 
række talere podiet under det 
store sejl på hjørnet af Aktivt 
Torv. Borgmesteren roste bl.a. 
det flotte byggeri og takkede 
ikke mindst de mange ildsjæle, 
som har medvirket til torvets 
tilblivelse, inden hun sluttede 
med opfordringen: ”Pas på 
området, lad træer og buske 
stå, gør brug af torvet og hele 
området. Rigtig mange gange 
til lykke med det hele.” Så 
var øjeblikket kommet, hvor 
borgmesteren og lille Mathilde 
i fællesskab klippede det røde 
bånd over og Aktivt Torv blev 
erklæret for officielt indviet.  

Det øger stoltheden over
at være ”højekolstrupper”
Høje Kolstrups nye 
samlingspunkt fik derefter flere 
gode ord med på vejen fra 
tilskudsgivere og nøglepersoner:
Halinspektør Erik Uldall, der, om 
nogen, har siddet omgivet af 
byggerod undervejs, glædede 
sig nu dagligt over at se børn 
og unge udfolde sig fysisk på 
banerne udenfor Agoraens 
vinduer. Han fremhævede 
sindelaget og den mangfoldige 
kulturelle baggrund hos 
indbyggerne på ”det høje”, og 
mente, at indvielsen af Aktivt 
Torv vil være med til at øge 
stoltheden over at bo på Høje 

Rema 1000 
kommer herop
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Kolstrup,. ”Vi har noget, andre 
ikke har,” understregede Erik 
Uldall.
 Planudvalgsformand Jan 
Riber Jacobsen så tilbage på 
byggeperiodens undertiden 
foruroligende cocktail af børn og 
bulldozere og fremhævede det 
gode samarbejde mellem skolen 
og entreprenørerne samt den 
store inddragelse af borgerne 
undervejs. 
Formand for den 
politiske styregruppe, 

socialudvalgsformand Sven Tarp, 
håbede  at boligforeningerne 
fortsat vil være markante 
initiativtagere i området, og 
understregede at Høje Kolstrups 
intention om at skabe et positivt 
image er lykkedes. Endelig var 
der rosende ord fra de to andre 
medspillere, Real Danica og 
Lokale- og Anlægsfonden, der 
ligesom de forrige talere rettede 
en tak til de mange parter, som 
havde gjort etableringen af 
Aktivt Torv mulig.

Fra alle talere var der samlet 
tak til Real Danica – Lokale- og 
Anlægsfonden – Ministeriet for 
By-, Bolig- og Landdistrikter, 
BRF Kredit, arkitekt Ole Weile, 
håndværkere, entreprenører, 
diverse samarbejdspartnere, 
Aabenraa Kommune, 
Netværksbasen, ildsjæle og ikke 
mindst Marlene Wullf, Erik Uldall 
og Tenna Tychsen fra Kuben 
Management.

ler hjemmefra,” tilføjer Janni og 
peger på et par vogne fyldt med 
ekstra hobbyartikler.
 Janni er ikke den eneste, der 
udfolder sig privat. Flere af 
de andre har et værelse der-
hjemme, specielt indrettet til 
formålet. En af dem er Dorthe, 
som fremstiller postkort med 
motiver af teposer. Sirlige stakke 
af farverige Pickwick kuverter 
ligger rundt om hende. ”Men alt 
kan bruges,” siger hun og folder 
omhyggeligt de små hjørner. 
”Jeg bruger også gavepapir og 
billeder fra blade. De har en god 
effekt. Jeg sælger de kort, jeg 
fremstiller, bl.a. over Nettet. Alt 
hvad jeg sidder med her i dag, 
er bestillingsarbejde.”
 Det med kortene kan Jonna ved 
siden af snakke med om. Hun 
fremstiller selv kort med tredi-
mensionel virkning. Men i dag 
er hun optaget af at lave æsker 
af karton og betrække dem med 

  I begyndelsen holdt Kreativt 
Værksted til i Fuldtræfferens lo-
kaler, men det blev for upraktisk 
altid at skulle pakke alt væk, når 
caféen ved middagstid åbnede 
dørene for sine gæster. Derfor 
har Værkstedet nu fået sit eget 
lokale her på Uglekær.

Og privatboligen må holde 
for
  ”Kreativt Værksted har fået del 
i De Frie Midler to gange, og for 
pengene har vi købt en symaski-
ne og et mindre lager af artikler. 

Men lageret er ikke stort nok. 
Derfor medbringer jeg materia-

  Den lille tang bider sig fast i 
ringen, lige på det rigtige sted. 
Klemmer til… og ringen er føjet 
til vedhænget. Smykkefremstil-
ling kræver god finmotorik og et 
sikkert øjemål, og det har Rita. 
Her i det kreative værksted på 
Høje Kolstrup hygger hun sig 
en gang om ugen sammen med 
andre, der deler hendes passion: 
at skabe noget med sine hæn-
der. Det være sig patchwork, 
smykkefremstilling, udfærdigelse 
af æsker og postkort eller noget 
helt andet. Formålet er ikke at 
bygge en udstilling op, men at 
dyrke sin egen hobby i hyggeligt 
selskab.

En sand slikbutik for den 
kreative 
  I dag er de i alt fem samlet 
omkring bordet, hvor værktøj og 
materialer kæmper med kopper 
og kaffekander om den spar-
somme plads. Kælderlokalet på 
Uglekær 8 er ikke stort, men det 
er hyggeligt, og for den kreative 
sjæl er det som en slikbutik. 
Her findes alverdens papirvarer, 
silkebånd, lampeskærme, dåse-
knapper, glimtende sten og me-
get meget andet.
Blandt herlighederne sidder 
også initiativkvinden bag det 
hele, Janni Rask, daglig leder 
af Fuldtræfferens Café. Igen-
nem næsten 1 ½, år har hun 
regelmæssigt samlet byde-
lens interesserede til Kreativt 
Værksted.”Vi mødes hver tirsdag 
formiddag fra kl. 9.30 til 11.45, 
og vi er altid mellem 2 og 9 del-
tagere,” fortæller Janni. 

”alt hvad jeg 
sidder med 
i dag, er 

bestillings-
sarbejde”

Et eldorado for de fingerfærdige
Kreativt værksted har fået egen adresse

Af Kirsten-Elisabeth Nielsen
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mønstret stof.  
 
Udfordringer til fingerfærdig-
heden
  I den modsatte ende af bordet 
er der koncentreret tavshed, for 
Lillian har kastet sig ud i quil-
ling. Quilling er en metode hvori 
man triller og former små pa-
pirstrimler og sætter dem sam-
men, så de danner et billede. 
Papirstrimlerne formes ved 
hjælp af skabeloner. Også her 
skal fingerfærdigheden være på 
plads. Lillian er stadig på det 
eksperimenterende plan, men 
har allerede godt greb om tin-
gene. Imens tager Yrsa sig en 
ekstra kop kaffe.  Hun ”sidder 
over” i dag, fordi hun venter på 
materialer, der er bestilt hjem til 
smykkefremstilling. 

 
 

  Der er samlet en pæn portion 
idéer og erfaring her, hvor del-
tagerne kommer fra såvel ejer- 
som lejeboliger på Høje Kol-
strup. Men hvad er udbyttet ved 
Kreativt Værksted, bortset fra de 
mange frembringelser? 
”Hygge og socialt samvær,” sva-
rer Dorthe straks. ”Men vi bliver 
også inspireret af hinanden. Vi 
diskuterer materialer og meto-
der undervejs.” 

Kæden er færdig og passer i 
længden, og Rita pakker smyk-
keværktøjet væk. Inden hun 
holder for i dag, vil hun lige nå 
et par omgange på sit strikke-
tøj. ”Garnet” er et vævet akryl-
bånd, og strikkemetoden er ikke 
umiddelbart gennemskuelig, 
men virkningen er fantastisk. 

Det spraglede bånd vil med ti-
den blive forvandlet til et flot 
og særpræget halstørklæde i 
mange farver. 

Kreativt Værksted holder kun 
ferielukket i juli måned. Det ko-
ster 10 kr. pr. næse hver gang, 
man møder op, og pengene går 
til kaffen. Kig endelig indenfor i 
kælderen på Uglekær 8. De fem 
kreative omkring bordet kunne 
nemlig godt tænke sig at være 
nogle flere.v

Knallertbøller og hemmelige agenter 
invaderede Høje Kolstrup

  Denne lørdag morgen begyndte 
dramatisk på Høje Kolstrup, da 
hemmelige agenter blev overfal-
det af to knallertbøller, der stjal 
Dybbøl Divisionens mærker fra 
agenternes kufferter. Bøllerne 
gav dog agenterne og spejderne 
en chance for at få mærkerne 
tilbage, hvis de kunne løse for-
skellige opgaver på et spejderløb 
med i alt 8 poster. Kunne de det, 
ville de få udleveret morsekoder, 
der til sidst kunne føre dem til 
de stjålne divisionsmærker.  

  Da bøllerne var stukket af, 
begyndte løbet fra Agoraen og 
rundt ad stierne i Nørreskoven. 
Spejdernes færdigheder og vi-
den blev testet gennem disse 
poster: førstehjælp, spejderlo-
ven, omgang med kniv og sav, 
orientering, knobfærdigheder, 
kimsleg, patruljesamarbejde og 
båltænding. 

Elendigt vejr - ingen 
hindring
  Regn, kulde og en strid blæst 
var ikke nok til at få spejderne 
til at give op – og mellem po-
sterne var der tid til lave lidt 
sjov, selvom tidsplanen skulle 
overholdes. Alle både drenge 
og piger gik til opgaverne med 

godt humør. Og et imponerende 
kendskab til de opgaver, de blev 
stillet over for. Hvor mange har 
lige en paratviden omkring fx 
behandling af hedeslag, cykel-
styrt og korrekt håndtering af 
en kniv og en sav? Ved en af 
posterne blev de kære spejdere 
stillet over for en temmelig ud-
fordrende opgave vejret taget 
i betragtning. Nemlig at lave et 
mini-bålsted, som de skulle få 
ild i efter selv at have klargjort 
brændet. Der blev snittet på 
livet løst: både kvas og små pin-
de, men da opgaven skulle løses 
ved hjælp af kun TRE tændstik-
ker, er det forståeligt, at det ikke 
lykkedes for alle. 

  Da alle patruljer havde besøgt 
de otte poster, gik jagten på de 
forsvundne mærker ind. Spej-
derne fik løst morsekoderne, og 
divisionens mærker kom tilbage 
til deres rette ejermænd.   

  Divisionsturneringen blev af-
sluttet med en knobstafet og ud-
deling af præmier til den patrul-
je, der havde klaret opgaverne 
bedst og til den patrulje, der var 
bedst til turn-in og turn-out – 
altså bedste ankomst og afgang 
fra posterne. Og alle deltagere 

blev belønnet for at have klaret 
dagens udfordringer ved at få

150 børn og voksne til divisionsturnering for mini-spejdere Af Vibeke Ravn
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et af de mærker, som de havde 
været med til at tage tilbage fra 
”bøllerne” – nemlig det ”hem-
melige agent” mærke, de nu 
kan sy på deres spejderuni-
form.  

Faktaboks
  Dybbøl Divisionen, der er en 
ud af 40 divisioner i Det dan-
ske Spejderkorps, består af 15 
grupper i Sønderborg kommune 
og en del af Aabenraa. 
  Aabenraa Gruppen er en af de 
største i divisionevn, og vil du 
vide mere om De Blå Spejdere 
i Aabenraa, er du velkommen 
til at sende en mail til Erling 
Holm-Jensen på holm-jensen@
webspeed.dk.

Grønne fingre på Damms Teglgård
Måske skyldtes det de køligere 
vinde oven på pinsen eller 
også havde børnene bare 
ikke fået fri fra skole endnu. 
I alt fald var der meget stille 
på parkeringspladserne foran 
Damms Teglgaard, da det 
lokale plantearrangement for 
afdelingens børn for andet år 
i træk løb af stabelen onsdag 
eftermiddag. 
AAAB’s ejendomsfunktionærer 
på Hørgård og Damms Teglgaard 
havde ellers for nylig ladet et 
brev dumpe i børnefamiliernes 

postkasser, hvori dve inviterede 
områdets yngste beboere til 
at deltage i beplantningen 
af blomsterkummerne på 
afdelingernes fællesarealer. 
Et tiltag som sidste år havde 
vist sig meget populært og 
givet flere af børnene et par 
hyggelige timer med jord 
under neglene. Klokken 14 
holdt ejendomsfunktionær Bent 
Hagensen derfor parat foran 
Damms Teglgaards boliger 
med traktor og blomsterlæsset 
vogn. Bent lod sig dog ikke 

gå på af ventetiden, men 
begyndte selv stille og roligt 
at plante kummerne til med 
sommerblomster. Snart dukkede 
hans kollega Søren Laursen 
imidlertid op samtidig med 
lokale beboere, og så kom der 
yderligere gang i tilplantningen. 
I den friske blæst samledes man 
omkring den blomstersmykkede 
vogn, og der blev diskuteret 
og valgt ud, mens kummerne 
fyldtes med asters, margueritter, 
dahlia og pelargonier i mange 
farver.
  Bosniske Belma på 9 år deltog 
sammen med sine forældre. 
Hun havde glædet sig til at være 
med til plantearbejdet siden hun 
fik invitationen. Selv om Belma 
på det tidspunkt var det eneste 
barn blandt de fremmødte, 
hyggede hun sig sammen med 
de voksne og havde tydeligt 
evner for gartnerfaget. ”Hun 
er én af de rigtige,” nikkede 
Bent Hagensen, før han steg 
ind i sin traktor og satte kursen 
mod næste parkeringsplads. 
Efter vel udført arbejde var der 
traditionen tro sodavand til alle.

  De nyopsatte blomsterkummer 
ved indgangen til Damms 
Teglgaards tre parkeringspladser 
vil ligeledes blive tilplantet 
med sommerblomster en af de 
nærmeste dage. 

Af Kirsten-Elisabeth Nielsen
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”Ja, vi er kommet godt i gang 
nu,” fortæller Conni Nielsen, 
mens hun skænker the i sit 
hyggelige hjem på Uglekær, 
hvor familien har boet siden 
1975. Gennem mere end 20 år 
har Børns Voksenvenner skabt 
rammerne for, at frivillige, 
ressourcestærke voksne kan 
bruge deres overskud til at blive 
ven med et barn med et spinkelt 
familienetværk eller én der 
ønsker sig en voksenven. 
Afdelingen i Aabenraa har 
1½ år på bagen, og ved 
generalforsamlingen i marts kom 
man op på i alt fem medlemmer 
og én suppleant. I alt findes der 
nu 40 lokalafdelinger af Børns 
Voksenvenner i Danmark.

Hvordan opstår venskabet?
  ”En kontakt mellem et barn 
og en kommende voksenven 
begynder med et interview af 
de to parter,” fortæller Conni 
Nielsen.”Vi er altid to personer 
ude at interviewe, og den ene 
skal have en faglig uddannelse, 
der har relation til mennesker.” 
Da Conni er uddannet pædagog, 
bliver hun gerne bedt om at 
tage med ud til interviews.
Når barnet og voksenvennen 
skal ”matches”, som det kaldes, 

er kemien, fælles interesser 
og geografi afgørende. ”Når vi 
skal matche, spørger vi børn og 
voksne, hvad de interesserer 
sig for,” fortsætter Conni 
Nielsen. ”Så møder de hinanden 
første gang ved en kop kaffe 
i barnets hjem. Barnet er her 
sammen med sine forældre 
og matcheren. Anden gang 
mødes de i voksenvennens 
hjem, og igen er forældrene og 
matcheren med. Først efter det 
andet møde siger barnet og den 
voksne til matcheren, om de 
vil have den anden, men ikke i 
den pågældendes nærvær. Det 
afgøres i bestyrelsen, hvem vi 
skal matche, før vi går ud og 
matcher.”  
”Vi følger ordningen igennem 
et år og kontakter begge parter 
med mellemrum for at høre, 
hvordan det går. Derefter er 

aftalen, at de to parter altid kan 
ringe, hvis der er spørgsmål 
eller problemer,” tilføjer 

næstformanden.

Hvem får en voksenven?
  De børn, der er tilknyttet 
Børns Voksenvenner, er ikke 
behandlingskrævende, men 
normalt fungerende børn. Det er 
ofte børn, som vokser op alene 
med mor eller far, uden noget 
stort netværk samt børn fra små 
familier. Som supplement til 
moderens eller faderens omsorg 
får barnet her en voksen, der 
har både lyst, tid og overskud 
til at være sammen med det, 
tale med det og hjælvpe i svære 
situationer. Men hvordan opstår 
ideen om at få en ”ekstra” 
voksen for sig selv?
”Børn får kendskab til 
foreningen og dens formål på 
mange måder. De kan have set 
noget om Børns Voksenvenner 
i TV eller forældrene gør 
dem opmærksomme på det,”  
fortæller Conni Nielsen. ”Men 
børnene selv skal ville det.”
At få en stabil voksenkontakt 
kan få stor betydning for et 
barn. Selvværdet stiger, når 
man bliver set og hørt, barnet 
får tillid til at turde møde 
verden og det udfordres af 
sjove og anderledes oplevelser. 
Forældrene oplever ofte, at 
børnene ”vokser” i løbet af 
venskabet. De bliver gladere 
for deres liv, bliver mere 
koncentrerede i skolen og 
får flere fritidsinteresser. De 
blomstrer og får ny energi.
”Børnene er i alderen fra 6 til 18 
år,” fortæller Conni Nielsen. ”Det 
yngste barn i Aabenraa er 6 år, 

den ældste 14. Men mange af 
børnene er 10 - 14-årige, som 
mangler nogen at spejle sig i.” 
Voksenvennen fungerer derfor 
også som en rollemodel, én der 
også kan inspirere og motivere 
barnet for skole og uddannelse. 
I mange tilfælde kan 

”..når vi skal matche, 
spørger vi børn og 
voksne, hvad de inte-

resserer sig for”.

-Det vigtigste er samværet
Landsforeningen Børns Voksenvenner har også en afdeling i Aabenraa. Næstformand er 
Connie Nielsen og hun er højekolstrupper. Af Kirsten-Elisabeth Nielsen

”..det sker, at et ven-
skab alligevel ikke bli-

ver til noget...”
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kan venskaberne desuden for-
hindre at der opstår problemer 
som kan føre til vanskeligheder. 
Specielt for drengene er der en 
synlig gevinst. Der mangler ikke 
kvinder i drengenes univers, men 
ofte mænd at gøre ”mandeting” 
sammen med, at udvikle identi-
tet igennem. ”Voksne mænd er 
en mangelvare,” påpeger Conni 
Nielsen.

Hvad er en voksenven?
  Det er en voksen, som har tid 
og overskud til at involvere sig i 
et barn eller en lille familie. 
Nogle voksenvenner er barnlø-
se, andre har voksne børn. Men 
uanset baggrund kræver det mo-
denhed at være voksenven. ”Den 
frivillige voksne må fra begyn-
delsen også huske at spørge sig 
selv: ”Hvis er behovet?” under-
streger Conni Nielsen. ”Det skal 
være til glæde for begge parter.”
For mange voksenvenner er 
samværet lige så givende som 
for barnet. De oplever, at det er 
legalt at lege og være barn igen. 

”Uanset hvad der sker, kan 
jeg ALTID komme til ham. 
Også hvis jeg kvajer mig” 
(Et barn)

Men også forældrene kan have 
stor glæde af venskabet. De får 
ligesom lidt ”luft” i hverdagen, 
og det giver overskud. Blandt 
andet derfor kan voksenvenner 
også være gode at have, hvis der 
f.eks. opstår sygdom i familien. 
”Og voksenvenner behøver ikke 
at være enlige. Der kan også 
være tale om par,” påpeger Conni 
Nielsen og fortsætter:
”Når man er blevet godkendt som 
voksenven, deltager man i en te-
madag. I Aabenraa afdelingen 
foregår temadagen i Rødekro og 
finder sted, så snart vi har samlet 
omkring otte personer. Emnerne 
på kurset kan være forskellige 
problematikker, cases osv.”
Forinden har voksenvennen ud-
fyldt et voksenoplysningsskema 
med personlige oplysninger. Der 
indhentes børne- og straffeattest, 
og der tegnes en børneulykkes-
forsikring af Børns Voksenvenner 
det første år. Voksenvennen er 
på ingen måde - heller ikke juri-
disk - bundet af aftalen.
Det sker, at et venskab alligevel 

ikke bliver til noget.  Måske fun-
gerer samværet ikke eller kemi-
en er forkert, og så må parterne 
skilles. ”Hvis ikke samværet fø-
rer til noget, kontakter man for-
eningen. For det er ligeså vigtigt 
hvem man IKKE vil være ven 
med,” understreger næstforman-
den.
I øjeblikket er der tre voksen-
venskaber og ét familievenskab i 
gang i Aabenraa. Ét voksenven-
skab er afsluttet, og fem børn 
og lige så mange voksne står på 
venteliste.
 
Hvad laver de sammen?
  ”Dagligdags aktiviteter,” smiler 
Conni Nielsen. ”Vi anbefaler par-
terne at mødes hver 14. dag, og 
altid på en hverdag efter skole-
tid. Somme tider spiser de sam-
men og laver måske mad sam-
men.” Voksenvennens hjem er 
base for de fælles aktiviteter, og 
dagen kan gå med alt muligt. 
Biografture, fodbold eller fiske-
tur. De vasker måske bil sam-
men, læser højt, spiller kort eller 
møder resten af voksenvennens 
familie. Men det allervigtigste 
er nærværet. At være sammen. 
Voksenvennen er også én, man 
kan snakke med om ting, man 
normalt ikke snakker med sine 
forældre om. ”Det er vigtigt, at 
der også er en ”etisk tavsheds-
pligt”,” understreger Conni Niel-
sen. ”Forældre skal ikke høre alt.” 
Det er bedst, hvis barnet og vok-
senvennen bor tæt på hinanden, 
men der er samarbejde mellem 
de respektive afdelinger af Børns 
Voksenvenner i Danmark. Man 
kan altså godt ”krydse” grænsen, 
hvis man geografisk hører under 
hver sin lokalafdeling. Aabenraa 
afdelingen af Børns Voksenven-
ner arrangerer også udflugter for 
børn og voksenvenner, og vok-
senvenner mødes alene for at 
tale sammen og udveksle erfa-
ringer.

”Barnet er simpelthen det 
bedste. Jeg bliver mere 
spontan og kan fjolle rundt 
på legepladsen, som man 
som voksen måske er lidt 
genert over at gøre. Barnet 
giver mig nogle barnlige 
ting i min voksne alder.” 
(En voksenven)

Også på Høje Kolstrup er Børns 
Voksenvenner kommet godt i 
gang. ”Vi har haft et møde med 
Familiebasen. De gør opmærk-
som på vores eksistens, hvis de 
har mulige emner. Skole og in-
stitutioner har endnu kun fået 
pjecer, - meningen er, at vi vil 
kontakte dem mere personligt 
og fortælle om os selv,” oplyser 
næstformanden.

Hos Børns Voksenvenner er er-
faringen, at venskaberne ofte 
holder i mange år. ”Nogle beva-
rer venskaber ud over 18 år. Men 
både interesser og yderligere 
kontakter med venner på egen 
alder kan skabes netop via vok-
senvennen. Det sker at venska-
berne afsluttes, når barnet får 
nye fritidsinteresser. Så skal der 
siges ordentligt farvel,” slutter 
Conni Nielsen.

”Når børnene har voksen-
venner, skal man turde at 
give slip. Der er naturligvis 
måske et element af ner-
vøsitet, af en konkurrence 
– er jeg god nok eller mi-
ster jeg noget? Men børns 
kærlighed og loyalitet skal 
man stole blindt på. De 
sammenligner ikke, de kan 
aldrig få omsorg og kærlig-
hed nok.” (En mor)

FAKTABOKS:

  Foreningen Børns Voksenvenner 
blev stiftet i 1990. For tre år si-
den påbegyndtes forsøgsprojek-
tet ”Bedste Ven”. 
  For at blive bedsteven med et 
barn, skal man være fyldt 60 år 
og altså være i ”bedstealderen”. 
Siden er begrebet Familieven-
skaber kommet til. Her knyttes 
venskab med en hel familie, og 
familievennen kan fungere som 
en god støtte, ikke mindst ek-
sempelvis for en nybagt mor og 
større søskende.
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I det dejligste solskinsvejr, man 
kunne tænke sig, bragte Høje 
Kolstrup yngste beboere torsdag 
den 4. Maj sommeren til ”det 
høje”. Traditionen tro samledes 
børn og voksne fra dagplejen og 
daginstitutionerne på Børneha-
ven Flagermusens legeplads for i 
samlet trop at bevæge sig ud på 
bydelens stinet.
Mere end 100 børn, pædagoger 
og dagplejere deltog i arrange-
mentet. De mindste børn dan-
nede fortroppen, sikkert anbragt 

i deres firehjulede køretøjer, 
som var pyntet med flag, bal-
loner og nyudsprungne bøge-
grene. Derefter fulgte de større 
børn, viftende med dannebrogs-
flag i hånden. Med i optoget var 
også en trækvogn med en stor 
tromme.
Stemningen var høj, og ”Marie-
hønen Evigglad” og andre børne-
sange genlød fra stierne omkring 
Hørgård og Skovlys kolonihaver, 
mens skaren bevægede sig af 
sted. Turen sluttede som vanligt 

ved Ældrecenter Lergården. Her 
var beboere og personale truk-
ket udenfor i det smukke vejr 
for at modtage de små gæster 
og deres voksne.
Da alle var ankommet, blev 
sangblade delt ud, også til 
Ældrecentrets beboere, og så 
blev der sunget sommersange til 
akkompagnement af trommeryt-
mer.  Efter endt underholdning 
kvitterede Ældrecentret med rå-
kostguf til alle.

De yngste bragte sommeren til Høje Kolstrup
   Af Kirsten-Elisabeth Nielsen
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Computer hjælp til 
alle 60+

  Ældremobiliseringens
DATASTUE på 

Høje Kolstrup, Frueløkke 6 
i kælderen.

Her er der hjælp at hente,
hvis du gerne vil i gang med at 
bruge en computer, eller opfriske 
noget af det du kan i forvejen. 

Fremtiden er at man skal gå på 
nettet, til alle offentlige steder:
Borgerservice, skat m.v

Vil du gerne surfe på internettet 
og læse om,
det der lige intereserer dig.
Lave fotobøger eller behandle 
dine billeder.

Lære tekstbehandling,
eller lave regneark.

Idéen er at ældre hjælper ældre,
med at finde rundt i edb

junglen.
Holdet er med få kursister,
så hjælpen kommer hurtigt.

Der er tid til at snakke og grine.
Så er der altid kaffe og te på kan-
den.
Og måske finder man ud af at det 
er en god idé at
skiftes til at tage kage med.
Der er hold alle ugens hverdage,
både formiddage og eftermid-
dage.

Prisen er 300 kr.
for 10 gange á 2 timer

 Henvendelse til:
Inge Lis Larsen
Tlf  40 26 68 21

               Høje Kolstrup har fået sine egne

     Streetagents

talent! Der vil være mulighed 
for at komme med til turnering i 
andre byer og henover somme-
ren arrangerer DGI Underground 
også regionsstævner og DM. De 
unge trænere ser frem til nogle 
hyggelige eftermiddage med 
kamp, sjov og masser af bold!

Træningen finder sted mandage 
kl. 18:00-20:00 på streetbanen 
ved Agoraen. 

Følg desuden Streetagenterne 
på www.facebook.com/hoejekol-
strup

Kom og vær med!

Gennem maj måned har en 
gruppe unge frivillige fra Høje 
Kolstrup gennemgået et kur-
susforløb i samarbejde med 
Netværksbasen og DGI Under-
ground og er nu certificerede 
trænere i Streetsoccer (gade-
fodbold). Trænerne har lært om 
træningsteknikker, opvarmning, 
konflikthåndtering, tilrettelæg-
gelse af undervisningssessions 
og turneringer. De er nu Stre-
etagenter - klar til at undervise 
Høje Kolstrups børn og unge i 
gadefodbold på  streetbanen ved 
Agoraen. 
  Alle er velkomne til træningen 
- uanset, alder, køn og fodbold-
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Den 23. august afholdes der 
for første gang Høje Kolstrup 
Sommerbio.
  Arrangementet bliver holdt 
på det nye flotte Aktivt Torv og 
forestillingen begynder når solen 
er gået ned omkring kl 21:00. 

Der er fri entré til 
filmforestillingen. 

  
  I timerne inden forestillingen 
er der mulighed for at nyde sin 
aftensmad på Aktivt Torv enten i 
form af medbragt madkurv eller 
ved at benytte de fælles griller 
der er opstillet til formålet. Der 
vil være gang i grillen fra kl. 
18:00. 
  Under arrangementet vil der 
selvfølgelig være mulighed for 
at købe drikkevarer, popcorn og 
snacks. 
  Vi håber at mange beboere vil 
bakke op om arrangementet så 
vi får en super hyggelig aften. 
  Arrangementet er støttet af 
Aabenraa Kommunes kultur og 
fritidspolitik og forestillingen 
vises i samarbejde med 
Kinorama Aabenraa og Jespers 
Rejsebiograf som har mange års 
erfaring. 

Der er lagt op til en 
aften hvor hygge, lyd og 
billedkvalitet er i højsædet.

Fra den 30. juli - 
10. august kan der 

stemmes om hvilken 
film der skal vises til 
Sommerbiografen. 

Afstemningen foregår 
på www.hoejekolstrup.

dk

Så sæt kryds i kalenderen 
den 23. august og husk at 
stemme på din favoritfilm!

Høje Kolstrup 
Sommerbio

 Har du det også sådan, 
at du læser langsomt og ikke 
kan nå at læse rulleteksterne på 
tv? Har du svært ved at stave? 
Eller er du talblind og er god til 
at holde dig langt væk, når tal 
skal lægges sammen? 

  Måske tænker du, at der ikke 
er noget at gøre ved, at du ikke 
læser så godt, som du gerne vil. 
At du må lære at leve med det. 
Men der er masser at gøre. Du 
får din egen plan for, hvad du 
skal lære og hvor lang tid, du vil 
bruge på det. Vi starter med en 
samtale med dig. Her finder vi 
ud af, hvad  du kan og hvad du 
gerne vil lære. Din uddannelse 
starter lige nu, hvor du beslut-
ter, at du vil knække koden med 
ord og tal. 
  Du kan altid få en gratis sam-
tale med en konsulent fra VUC 
Sønderjylland. 

Faktaboks:  
HVORFOR VÆLGE ÅBENT 
VUC? 
  Der er mange grunde til 
at være på Åbent VUC. No-
gle kommer for at friske 
en gammel uddannelse op. 
Nogle kommer, fordi de 
aldrig fik lært det, de ville 
i folkeskolen. Andre kom-
mer, fordi de gerne vil vid-
ere med uddannelse. 
  Skal du i gang med en 
uddannelse efter lang tids 
pause fra skolen, lærer du 
nogle gode teknikker. Dem 
kan du bruge, hvis du skal 
i gang med hf eller en an-
den uddannelse. Vi lærer 
dig nogle tricks med at 
finde din egen læsestrate-
gi. Du lærer at opbygge 
rapporter, som du skal 
kunne, når du starter på 
hf. 

Faktaboks: 
KIG IND  
Åbent VUC kommer på Aktiv 
Torv den 23. august. Du er vel-

kommen til at komme forbi, hvis 
du gerne vil se, hvordan mobile 
undervisningslokaler ser ud. 

VUC Traileren er åben kl. 
18-21. 

Undervisning, hvor du 
ikke skal sidde stille  
VUC GO! er den spritnye uddan-
nelse, som underviserne ved 
VUC glæder sig til at servere for 
alle, der ikke kan sidde stille. 

Kursisterne får masser af fysisk 
træning – og der er masser af 
udfordringer både for den, der 
bliver forpustet af ti trappetrin 
og for den, der kan gennemføre 
en halvmaraton på rekordtid. 
Der er undervisning i dansk, 
matematik og engelsk på en helt 
ny måde, hvor undervisningen 
foregår i bevægelse. 

Uddannelsen åbner døre til at 
starte på en hf-uddannelse. 

Blod, sved og uddan-
nelse 
VUC GO! Det nye tilbud til unge, 
der vil have en uddannelse med 
action. Du sætter dig mål med 
din fysiske træning – og når 
dem! Samtidigt får du styr på 
det faglige i dansk, matematik 
og engelsk. Uddannelsen starter 
i august. 
 

En verden af ord og tal

7361 3333
post@

vucsyd.dk

U
ddannelse m

ed action

D
u sæ

tter dig m
ål – og holder dem

. Sam
tidig 

får du styr på det faglige i dansk, m
atem

atik 
og engelsk. B

ag dig står et stæ
rkt team

 af 
læ

rere m
ed engagem

ent – og professionelle 
fra Forsvaret, Politiet og B

eredskabsstyrel-
sen. Et år, som

 styrker dig! 

IT

D
u låner en 

M
acBook, så læ

nge 
du studerer hos 

VU
C

 Sønderjylland. 

Se m
ere på facebook: VU

C
 G

O

G
O

! ...blod, sved 
og uddannelse 
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Det var - stort set - hele holdet 
af bydelsjounalister, der i da-
gene den 27. og 28. april var 
kaldt på arbejde. Årsagen var 
- naturligvis - markeringen af 
een af bydelsens helt store be-
givenheder: indvielsen af Aktiv 

Torv. Godt og vel 1000 billeder 
blev der taget. Opgaven med at 
sortere i det store materiale, blev 
lagt i hænderne på Vibeke Ravn, 
som forbrugte adskillige timer 
med det arbejde. Enkelte af bil-
lederne indgår i collagen her på 

siden. En masse andre, kan du 
se på portalen. Klik dig ind på:  
w w w . h o e j e k o l s t r u p . d k
Fotograferne er: Kirsten-Elisa-
beth Nielsen, Anne Christensen, 
Vivi Sprenger og Vibeke Ravn. 

I FOKUS: Indvielsen af Aktiv Torv
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Lørdag eftermiddag den 2. juni 
blev Høje Kolstrup Løbet skudt i 
gang i kølig sommerblæst. Ud-
gangspunktet var Aktivt Torv og 
ruten gik omkring Agoraen, Høje 
Kolstrup Skole og boldbanerne. 
I alt 96 deltagere sluttede op 
om løbet, som samlet varede en 
time, og hvis korteste distance 
udgjorde ca. 900 meter eller en 
såkaldt Høje Kolstrup mil.
 Alle aldre og flere nationaliteter 
var repræsenteret. Nogle deltog 
som hold, andre stillede op ale-
ne, og der var familier med de 
mindste i klapvogn. Deltagerne 
bestemte selv distancen og fik 
en medalje om halsen, efterhån-
den som de kom i mål. Løbet 
blev fulgt ivrigt af publikum på 
Aktivt Torv, hvor tilskuerne hyg-
gede sig med musik og en ring-
riderpølse, mens kommentator 
Tommy Kristensen passede mi-

krofonen.
Vinderen blandt herrerne 
blev Brian Schaadt-Han-
sen, som løb 16 runder. 
Distancen var 14,4 km og 
tiden 0:57:41,3. Blandt 
damerne blev Lone Nico-
laisen nr. 1 med 14 runder, 
distancen 12,6 km og tiden 
0:58:08,4.
Drenge 0-15 år blev vun-
det af Rasmus Steenholdt 
Keller. Han løb 13 runder, 
distancen var 11,7 km og 
tiden 0:59:03,2. Vinder 
blandet Piger 0-15 år blev 
Charlotte Bladgaard med 
15 runder, distancen 8,1 
km og tiden 0:52:44,1. 

Halinspektør Erik Uldall Hansen, 

som sammen med Tommy Kri-
stensen og Jesper Steffensen 
har arrangeret Høje Kolstrup 
Løbet, er særdeles tilfreds med 
arrangementet. ”Det var vir-
kelig en stor succes, alle mål 
blev opfyldt til fulde. Vi har fået 
mange positive tilkendegivelser, 
og måske har vi her fundet en 
niche, hvor f.eks. også familier 
kan deltage,” siger Erik Uldall 
Hansen, som ikke vil udelukke 
at Høje Kolstrup Løbet bliver 
gentaget under en eller anden 
fom i 2013.

16 HK mil på under een time
Udelukkende postitive tilbagemeldinger efter afviklingen af det 
første HK Løb                                                        Af Kirsten- Elisabeth Nielsen
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Kolonihaver 
- Haveforeningen Skovly
Kontakt Hans Jørgen Christensen  
Tlf. 7463 1098.
- Skovgårdens Kolonihaveforening 
Kontakt Johannes Holm 
Tlf. 7464 7795. 

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
- Jutta Carstensen: tlf. 6120 8628 
E-mail: jca@salus-bolig.dk
- Sanne Pedersen: tlf. 7345 6577 
E-mail: slp@salus-bolig.dk
- Ole Schmidt: tlf. 6178 1887
E-mail: ole.schmidt@gmail.com

Paraplyforeningen
Kontakt et af bestyrelsesmedlem-
merne. 
Find dem på www.hoejekolstrup.dk.

Røde Kors Genbrug
De to butikker med tøj og møbler 
finder du på Uglekær 10 & 14. 
Tlf. Tøjbutik:  3012 3735  
Tlf. Møbelbutik: 3012 3725
Åbningstider mandag og torsdag kl. 
13:00 - 17:00. 
Læs mere på www.hoejekolstrup.dk.

Sportsforeninger:

Linedance i Agoraen 
Se www.greystonewest.dk for mere 
information.

HK Boldklub- Fodbold
Kontakt Bent Nielsen 
Tlf. 7462 8714. 

HK Boldklub- Håndbold
Kontakt Ulla Kristensen
Tlf. 7462 6442.

HK Tennisklub
Kontakt et af bestyrelsesmedlem-
merne!
Find dem på www.hoejekolstrup.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.

Familiebasen
Uglekær 10, st. th.

Her møder du: 
- Dorte Kildegaard: tlf. 2921 5870 
- Anette Schaumann: tlf. 2133 8097
- Edin Mujadzic: tlf. 2136 5479
- Lone Johansen: tlf.  2382 9766 
E-mail: familiebasen@mail.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.

Huset
Nyløkke 2
Fritidsklub & Værested for børn og 
unge mellem 7 og 17 år. 

Læs alt om Huset, og se deres åb-
ningstider på www.husetnet.dk
Tlf: 7462 6903.

Høje Kolstrup Kirke
Lergård 4 - Se hvad der sker i Høje 
Kolstrup Kirke på http://www.
aabenraasogn.dk/Hoeje-Kolstrup.
aspx.

Høje Kolstrup Skole
Nyløkke 2 - 4
2-sporet folkeskole fra 0.-9. årgang.
Skolens kontor - tlf. 7376 8300
SFO: tlf. 7376 8684 / 7462 8696
Lærerværelse: 7376 8254

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

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.

Vietnamesisk Forening 
Kan kontaktes på zienhongdk@ya-
hoo.dk.

Ældremobiliseringens 
Datastue
Frueløkke 6, kld. Kontakt Inge Lis 
Larsen på tlf. 7461 7371 eller 4026 
6821.
E-mail: inge_lis_larsen@post.tele.dk.

Aabenraa Pipe Band
Kontakt Flemming A. Dyrkov på 
2298 3610 eller på e-mail andrew.
fleming@youmail.dk.

Har vi glemt jer i VEJVISE-
REN?
Så send en mail til gadespejlet@live.
dk.

Håndboldklubben MK78
Kontakt Pia Jensen
Tlf. 7462 9703 - Mobil 4166 5863.

Aabenraa Badmintonklub
Se www.aa-b-c.dk for mere infor-
mation. 

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. 
Kontakt Hans Erik Nissen på tlf. 
7461 8394. 

AA.I.G Gymnastik
Se holdtider på www.hoejekolstrup.
dk og læs mere på www.aaig.dk. 

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

HK
Vejviser



STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS!

Aabenraa Kommune 
deltager i 

 Forskningens       
 Døgn 

som i år sætter fokus på forskning og bevægelse
 og er i den forbindelse vært ved arrangementet: 

’Bevæg dig glad’ 
Torsdag d. 19. april kl. 09:00 – 20:00 i Agoraen 

Der er fri entré. 

 Kom og hør spændende foredrag om forskning 
i  bevægelse og sundhed.

Kom og deltag i workshops  med 
fokus på bevægelse.

Dagens program offentliggøres sidst i marts måned i 
Ugeavisen, i Jydske Vestkysten, 

på Høje Kolstrup portalen www.hoejekolstrup.dk 
og på diverse opslag.


