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Med venlig hilsen
REDAKTIONEN

Om vaner og uvaner
Efter 10 år uden lokale indhandlingsmuligheder, 
åbnede Rema 1000 en dagligvarebutik den 17. 
januar. Præcis kl. 8.00 blev de mange fremmødte 
– hvoraf nogle havde ventet i hele 10 år og en 
halv time – budt velkommen, og lukket indenfor. 
Som butikschef, Morten Agerbæk, udtrykte det i 
vores interview med ham i decembernummeret 
af Gadespejlet, ville én af de virkelig store hur-
dler nok blive den, at få beboerne heroppe til at 
ændre vaner. Få os til at lægge indkøbene lokalt.

Med sneens bortsmelten afsløres den ubehagelige 
effekt af en uvane visse dyreelskere har det med 
at dyrke en hel  lang snevinter igennem: at lade 
deres elskede husdyr forrette nødtørften ganske 
tæt ved, eller – også gerne – midt på cykel- og 
spadserestierne. Når sneen smelter erkendes 
omfanget. Så ses de – lortene. Først – som i en 
kvide – strækker de halsene ovenud af snedækket 
indtil varmen forårsager den totale åbenbaring 
af svineriet. Et tilbagevendende forårsscenario. 
En uvane af et vårtegn.

Vanen tro, løfter den første sol og varme os ud af 
sofaens trygge dvale og ud i luften hvor buske og 
bed appellerer til vores virketrang. Døren til redsk-
absskuret nærmest flås op, og der pilles ned og rages 
frem. Nu skal haven ha´ en ordentlig omgang tæsk.
Og der bliver gået til den. I 2010 registrerede man  
- på skadestuerne i tre af landets større byer – 
over 5000 ulykker med haven som hændelsesst-
ed. Det tal svarer til ca. 30.000 haveulykker på 
landsplan. En meget stor del af dem forkom i det 
ganske spæde forår. På et tidspunkt, da vi – eft-
er en lang vinterdvale – er helt ude af trit med 
håndtering af sakse, økser, hækklippere og save.

Derfor: tænk dig godt om. Hold hænderne i 
lommerne, hunden indenfor og foretag ind-
købene lokalt .

Rigtig god påske!
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Torsdag d. 17 jan. var det en-
delig så vidt. Det som mange 
beboere på Høje Kolstrup 
havde ventet på med længsel 
– Kl. 8.00 åbnede Rema1000 
sin nye forretning på Nyløkke.
Mange ”kunder” var stået tidlig 
op denne morgen, og havde tag-
et opstilling foran forretningen.
”Henrik”, Chefen for Rema1000 
i Danmark, bød velkom-
men. Han fornemmede at den 
nye forretning var ventet, og 
han håbede at beboerne he-
roppe ville tage godt imod den.
Formanden for Aabenraa kom-
munes Kultur- og Fritidsud-
valg, Poul Kylling Petersen, 
sagde ligeledes et par ord, 
for derpå at klippe det røde 
bånd og give plads til de ven-
tende og frysende kunder.

200 røde roser
Købmand Morten Agerbæk, tog 
imod kunderne ved indgangen og 
uddelte røde roser. De 200 roser 
var hurtig væk, hvilket fortæller 
at mange kunder kom forbi, 
allerede fra morgenstunden.
Gadespejlets udsendte fik 
en del handlende i tale. De 
gav alle udtryk for at det 
var en flot forretning, samt 
at de helt bestemt ville læg-
ge deres indkøb her fre-
mover – for! ”Butikken har vi 
ventet på” sagde de fleste.
Vi spurgte Købmanden hvad 
han selv syntes om åbningen. 
Han havde fået mange posi-
tive tilkendegivelser fortalte 
han, og han glædede sig rig-
tig meget til at lære beboerne 

her på Høje Kolstrup at kende.

Gadespejlets udsendte, spurgte 
dagen efter åbningen et par af 
de kvindelige ansatte i forretnin-
gen, hvorledes de havde oplevet 
åbn ingsdagen . Jo ,pos i t i v t , 
men også som en meget travl ar
bejdsdag. Vi var meget trætte 
ved lukketid, og kunne kun tænke 
på at komme hjem under dynen, 
for at være klar til næste dag.

En stor gevinst for Høje Kol-
strup
Det er pragtfuldt endelig igen, at 
kunne gøre sine indkøb her oppe 
i lokalområdet. Men vi har som 
beboere derfor også en forpligti-
gelse til at handle heroppe. For-
retningen kan ikke overleve ved at 
vi  køber en liter mælk i ny og næ. 
Og vi må ikke glemme, at forret-
ningen også bliver et sted hvor vi 
møder hinanden og får lidt social 
snak og noget hyggeligt samvær.

 ...nu med egen købmand
Af bydelsjournalist Niels Chr Nielsen
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”Heroppe sker ikke en skid”!

Poul Søgaard  kunne glæde til-
hørerne med at der, sammen-
lignet med resten af Aabenraa 
Kommune, stort set ingen kri-
minalitet er på Høje Kolstrup. 
”Der sker ikke en skid…Høje 
Kolstrup er det tryggeste sted 
at bo i kommunen” var de utve-
tydige ord fra politiassistenten.

Jævnlige tryghedsvandringer 
virker

Sammen med netværkskoordina-
tor Marlene Wulff går Poul Søga-
ard to årlige tryghedsvandringer 
i bydelen. En sommervandring 
i dagslys og en vintervandring i 
mørke. Der har i første omgang 
været fokus på beskæring af bu-
skads. For eksempel er der beskå-
ret buskads ved trapperne mod 
busstoppestederne. Sidste van-
dring havde fokus på belysning. 
Poul Søgaard påpeger, at der er 
og bliver gjort meget ved de fy-
siske rammer på Høje Kolstrup.

Beboerne skal tale sammen 
og sige fra 

Han råder beboerne i området 
til at beslutte sig for, hvilke for-
ventninger vi har til hinanden og 

hvordanman skal opføre sig. Det 
handler om at passe på områ-
det, tage hensyn, tale sammen 
og lære hinanden at kende. Det 
kræver også, at man siger fra 
og markerer venligt og bestemt, 
hvad man ikke vil være med til.

Ejendomsfunktionærerne er 
uddannede konfliktløsere

En kommentar fra tilhørerne 
handlede om konfliktløsning. Høje 
Kolstrup har uddannede konflikt-

Høje Kolstrup er det sikreste sted i kommunen
Politiet: Mindre kriminalitet på Høje Kolstrup end i resten af kommunen
Af bydelsjournalisterne Vivi Sprenger og Tavs Roworth 
Høje Kolstrups Paraplyforening havde på årets generalforsamling, torsdag        
den 21. februar, besøg af politiassistent Poul Søgaard fra Aabenraa Politi, 
som havde gode nyheder med til områdets beboere.

løsere, for eksempel ejendoms-
funktionærerne i boligforeningen. 
Dette har ifølge Høje Kolstrups 
Helhedsplan, bevirket et markant 
fald af klager og konflikter. Det 
vurderes, at 90 % af konflikterne 
nu løses via ejendomsfunktionæ-
rerne lokalt i boligafdelingerne.

Generalforsamling 
i Høje Kolstrup 
Paraplyforening.
 

Erik Uldall, formand for Pa-
raplyforeningen, bød tors-
dag den 21.februar, velkom-
men til generalforsamling

Ove Stahl Smidt, formand for 
Hovedbestyrelsen for Salus Bo-
ligadministration, samt for-
mand for Kolstrup Boligforening, 
fremlagde renoveringsplanen af 
det almennyttige boligbyggeri.  

1 million pr. lejlighed

I 2010 bevilligede Landsbygge-
fonden 236 millioner kroner, der 
bliver udbetalt etapevis. Det ko-
ster ca. 1 million kr. pr. renove-
ret lejlighed, og Ove opfordrer 
til, at beboerne tager ejerskab 
af de nye boliger, og passer godt 
på dem.Renoveringen af de to 
første blokke på Hørgård er fær-
dig, og har fået andenpladsen i 
Aabenraa kommunes arkitektur-
pris 2011. Målet er at skabe et 
attraktivt boligområde. Og det 
skal nævnes at ”Aktiv torv” 
fik en 1. pris i Aabenraa Kom-
munens Arkitekturpris 2012.

100 boliger på Frueløkke 
nedlægges

Etape to løber fra 2014-16, hvor 
der bl.a. bliver nedlagt ca. 100 

Af bydelsjournalist
Vivi Sprenger
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boliger på Frueløkke, og i ste-
det etableres 24 rækkehuse. 

Ove gennemgik de nye boli-
gers indretning på to etager, og 
med små gårdhaver. Disse bo-
liger forventes færdige i 2017.

Mødelokale med udsigt

Ove har yderligere en idé om at 
etablere et mødelokale for alle 
Høje Kolstrups beboere. Ideen 
går ud på at bygge et lokale 
af glas ovenpå Frueløkkes før-
ste blok, når den renoveres på 
samme måde, som blokkene på 
Uglekær er blevet det.  Vi afven-
ter om de økonomiske midler 
rækker til den spændende idé.

Efter et spændende foredrag af 
politiassistent Poul Søgaard om 
Høje Kolstrup, som det trygge-
ste sted at bo i Aabenraa Kom-
mune, blev der serveret et læk-

kert måltid til alle fremmødte.

Birgitte Laursen er nyt med-
lem

Erik Uldall fremlagde bestyrel-
sens beretning, Pia Nielsen gen-
nemgik regnskabet og der blev 
foretaget en ændring i besty-
relsen, da Kirsten Stahl Smidt 
ikke modtog genvalg. I stedet 
blev Birgitte Laursen valgt ind.

Referatet fra den 5. General-
forsamling kan læses på www.
hoejekolstrup.dk under ”For-
eninger” klik på ”Paraply-
foreningen Høje Kolstrup”

 

Beboerne har både kunnet 
stemme via Bydelsporta-
len samt i en kasse på Net-
værksbasen. Der var over 
400 stemmer, og der var 
få stemmer og tæt kap-
løb imellem kandidaterne.

Et stort aktiv for området

I år var det Kirsten Stahl Smidt, 
der modtog hyldesten med 
diplom, gaver og klapsalver.

Kirsten er et stort aktiv på 
Høje Kolstrup, idet hun i 
mange år har ydet stor fri-
villig indsats. Her kan blandt 
andet nævnes den store Skt.
Hans fest på Lergård, bo-
ligforeningens afdelingsbe-
styrelse og i strikkeklubben. 
Hun er glad, positiv og et 
livsbekræftende menneske.

Formand for Høje Kolstrups 
Paraplyforening, Erik Uldall 
Hansen overrakte diplomet.

Høje Kolstrups Paraplyforening har på generalforsamlingen, torsdag den 21. 
februar, kåret ”Årets Høje Kolstrupper”
Af bydelsjournalisterne Vivi Sprenger og Tavs Roworth

Årets Højekolstrupper kåret
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Høje Kolstrup blev lørdag eft-
ermiddag indtaget af en sand 
sværm af prinsesser, sommer-
fugle legoklodser, løver og ma-
riehøns i indtil flere afskygninger. 
Der var en flot cowboy med egen 
hest og en uhyggelig zombie, lige 
stået op af graven. Der var bal-
letdansere, Spidermans, klovne 
og en heks med spids hat og 
langt pinkfarvet hår. Og mange, 
mange flere flotte udklædninger. 
Årsagen var en efterhånden gam-
mel tradition: Aabenraa Gym-
nastik og Idrætsforening havde 

Blandt sommerfugle og spidermænd i
Agoraen
160 deltog da AaIG for tiende gang afholdt fastelavnsfest i Agoraen

inviteret foreningens børn og 
voksne til fastelavnsfest og tøn-
deslagning i Agoraens sportshal. 

TurboMix og Team Farmand
Ikke færre end fem tønder var 
hængt op, flot pyntet med ser-
pentiner og balloner og parate 
til at blive banket fra hinanden 
og befriet for deres indhold. Men 
først skulle børn og voksne for-
deles i diverse grupper: Far/mor/
barn, Puslinge, Turbo-Mix og 
Team Farmand. Alle stillede op 
i deres respektive rækker og så 
gik det løs. De mindste gik for-
sigtigt til værks med køllen mens 
de større gav tøndebåndene 
en ordentlig én på frakken. Det 
tog lidt tid, før stavene faldt fra 
hinanden, men så kastede un-
gerne sig også over indholdet i 
tønderne, der var fyldt med slik. 

Agoraen er perfekt
”AAIG’s fastelavnsfest er for 
alle gymnaster og deres foræl-
dre,” forklarede Solveig Peter-
sen, instruktør i AAIG og i dagens 
anledning iført et opsigtsvæk-

kende krokodillehoved. ”Vi er 
ca. 160 børn og voksne her i dag 
og det er tiende gang, vi holder 
tøndeslagning her i Agoraen på 
Høje Kolstrup. Vi er glade for at 
kunne være indendørs med ar-
rangementet, for her kan bør-
nene løbe omkring og lege uaf-
hængigt af vejret, ” tilføjede 
instruktøren, som også benyt-
tede sig af arrangementet til at 
agitere lidt for AAIG og behovet 
for frivillige trænere i foreningen.

Af bydelsjournalist Kirsten-Elisabeth Nielsen
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Og de voksne fik også lov
Derefter var det de voksnes tur. 
To nye tønder blev hængt op og 
her blev der virkelig gået til stå-
let. Ikke alle deltagere nåede 
at svinge fastelavnskøllen, før 
tønderne faldt i staver og indhold 
spredt vidt omkring på gulvet. 
Og så var det store øjeblik inde. 
Små og store blev bænket på 
gulvet og sang de gode gamle 
fastelavnssange. Og så var der 
endelig kåring af kattekonger, 
-dronninger, -prinser og –prin-

sesser. Der blev desuden uddelt 
præmie for flotteste udklæd-
ning blandt børn og voksne. 

Arrangementet sluttede med 
en stor tak fra AAIG til alle 
fremmødte og så trak børn og 
voksne op i foyeren, hvor der 
blev trakteret med saft og frugt 
til børnene, kaffe til de voks-
ne og fastelavnsboller til alle.

Onsdag den 16. januar 2013 
kl. 18:00 var der indbudt 
til fællesspisning for be-
boerne på Damms Teglgård. 

5 frivillige beboere og Netværks-
basen stod bag planlægningen og 
madlavningen til arrangementet. 
Det blev til en rigtig god aften, 
hvor 42 beboere, både børn og 
voksne, valgte at tage en friaften 
fra køkkenet og nyde aftens-
maden i festlokalet under nr. 6. 

Menuen stod på stegt, krydret 
kalkun med ris, smørdampede 
grøntsager og flødesauce.Det 
smagte dejligt og der var nok til alle. 

Fortjener en gentagelse
Blandt gæsterne var der stemn-
ing for at arrangementet skulle 
gentage sig i foråret, og der 
var flere nye frivillige der 
meldte sig på banen til at lave 
mad til næste fællesspisning. 

Fællesspisning for beboerne på Damms Teglgård var en succes.

Næste arrangement

Hvis du bor på Damms Teglgård 
og har lyst til at være med til 
at arrangere næste fællesspis-
ning, bestemme menuen, lave 
maden eller pynte bordet, er 
du velkommen til at kontakte:  

Sanne Pedersen 
fra Netværksbasen på 

tlf. 24 77 39 18
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Modstandsbevægelse i børnehøjde

Af Fredes erindringer:

Frede Uldall, en af Høje Kolstrups kendte personligheder, har oplevet mange 
spændende ting i løbet af sit 80 årige liv. Her vil vi fortælle historien om, hvor-
dan modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig fik indflydelse på Fredes barndom

Af bydelsjournalist Vivi Sprenger

Som 10 årig besøgte Frede i 
1942 Hvidsten Kro sammen med 
sin far Svend Hansen, der den-
gang var med i den danske mod-
standsbevægelse. Det, at faren 
var med i modstandsbevægelsen, 
var på det tidspunkt 
ikke noget Frede vid-
ste. Den umiddelbare 
årsag til  søndagstu-
ren var, at den gamle 
kro havde en udstil-
ling af gamle våben. 

Frede husker, at kro-
fatter, Marius Fiil, tog 
et tungt gammelt ge-
vær ned og viste Fre-
de, at geværet havde 
et løb med en diame-
ter på 5 cm. Som lille 
dreng oplevede Frede 
nærmest dette ge-
vær som en kanon.

Da Hvidsten-gruppen 
i 1944 blev taget af 
Gestapo, og efterføl-
gende blev henrettet 
i Ryvangen, var det 
en tragedie, der blev 
snakket om i hjem-
met. Og i hjemmet i 
Nolde, blev der snak-
ket om både tysk-
hed og danskhed.
”Bøgen” og to andre fra 
den modstandsgruppe, 
Svend var medlem af, 
blev taget af Gestapo. 
Fredes mor, Mette blev 
kontaktet af et an-
det medlem af Svends 
gruppe.  ”Nogen havde 
henvendt sig, og spurgt 
efter Svend, så hvis hun kendte 
ham, måtte han hellere smutte”. 

En misforståelse
Da beskeden blev afleveret var 
Svend til fødselsdag hos en nabo, 
så moderen bad Frede skynde 
sig, at cykle hen til naboen og 

give faderen besked på, at han 
skulle skynde sig væk. Frede 
misforstår Mettes nervøse be-
sked, så I stedet cykler Fre-
de hen og beder sin far om at 
skynde sig hjem. Lykkeligvis går 

Svend ind af bagdøren i det øje-
blik, Gestapo er på vej ud af hu-
sets hoveddør, og på den måde 
undgår han at blive anholdt. 

Men han må nu gå under jor-
den, da hans gruppe er blevet 
stukket og jagtes af Gestapo. 

Svend tager hurtigt afsked med 
sin kone og børnene, og cykler til 
Grindsted – en tur på ca. 80 kilo-
meter. Der kender han en skov-
foged, hvor han kunne skjule sig, 
arbejde i skoven samt fortsætte 

sit modstandsar-
bejde og tage imod 
våben fra England.

Et par dage senere 
kom Mette i forhør 
hos Gestapo, der 
ville have Svends 
våben. Hvis hun 
ikke afleverede 
det, ville Gestapo 
sprænge gården i 
luften. Mette vid-
ste ikke noget om 
Svends våben, 
men betroede sig 
til en af Svends 
venner, der hel-
digvis vidste hvor 
våbenet var og gav 
det til Mette, der 
så kunne aflevere 
det til Gestapo.

Hjælp på gården
Det var ganske 
svært at klare alt 
arbejde på gården 
som alenemor til 
fire børn i alderen 
10-14 år, så Mette 
søgte en gårdskarl. 
Den første 
gårdskarl var slem. 
Han sparkede bør-
nene bagi, var grov 
i sin omgangstone, 
og hundsede med 
alle i familien. 

Derefter fik de en ung gårdskarl 
på 17 år ved navn Jens, og han 
blev en god hjælp for gårdens 
drift, og en god ven for Frede. 

Savnet efter faderen var 
stort, men midt i krigen viste 
en tysk nabo ved navn Peter 



Gadespejlet nr. 65 - Marts 2013      10   www.hoejekolstrup.dk 

Berg sig fra den gode side.  Han 
tilbød Mette, at Svend måtte 
sende breve til hende via dem. 

På den måde fik de livs-
tegn fra ham, og da julen 
oprandt, sendte faderen 
skøjter i gave til sine børn. 

Der var nærmest en feststem-
ning i hjemmet, når der kom 
brev fra faderen. Men samtidig 
måtte de alle være meget di-
skrete og forsigtige, så faderens 
skjulested ikke blev opdaget.                                                

Frede husker, at skøjter-
ne blev brugt flittigt på mar-
kernes tilfrosne søer den 
og de efterfølgende vintre.

Hævnen
Men den nu 11 årige Frede var 
vred på tyskerne, og i sin barn-
lige forestilling om retfærdighed, 
ville han hævne sin far. Tyskerne 
havde besat skolen, og brugte 
den bl.a. som oplagring og depot. 
Under skolens halvtag var der 
stablet kasser med håndgranater.

Frede og nogle af hans sko-
lekammerater kravlede op på 
halvtaget og drillede tysker-
ne. Ved en afledningsmanøvre 
lykkedes det Frede at smugle 
to håndgranater med hjem. 

Dette kunne have udviklet sig 
til en farlig situation, men da 
Frede og gårdskarlen Jens se-

nere ville afprøve en af hånd-
granaterne, viste det sig, at 
disse ikke var udstyret med en 
detonator, og derfor ikke kunne 
sprænges. Planen var ellers eft-
er Jens´ forslag, at de skulle 
forsøge at kaste en håndgranat i 
en tysk militær bil. Heldigvis blev 
dette ”projekt” ikke til noget.
Men dog en tilfredsstillelse

På anden - og mindre farlig 
vis - drillede Frede og nogle af 
hans kammerater tyskerne ved 
at brænde nogle dæk af i vind-
siden, så røgen gik lavt hen over 
en plads, som det tyske Jugend-
verband skulle bruge til eksercits 
og andre krigslignende øvelser.

Hjemkomsten
Endelig, efter 9 måneder, kom 
Svend hjem til sin familie efter 
Danmarks befrielse d. 5. maj 
1945. Han havde pådraget sig 
traume og stress af både kri-
gen og savnet af sin kone og 
sine fire børn. Han var resten 
af sit liv ramt og mærket af 
sine oplevelser under krigen, 
og hvad der følger i kølvandet.

Dette var den indledende 
fortælling om Frede Uldall. 
Der vil i den kommende tid, 
blive bragt flere artikler om 
Frede og hans spændende liv. 

Glæd jer!

Hvidstengruppen (1943-
1944) var en dansk mod-
standsgruppe, der under 
besættelsen var beskæfti-
get med at modtage våben, 
ammunition og sprængstof 
nedkastet fra engelske fly. 

Gruppen var centreret om 
Hvidsten Kro (billedet) 
og kroejer Marius Fiil, der 
var gået ind i arbejdet på 
opfordring af godsejer 
Flemming Juncker. 
Gruppen og flere andre 
modstandsgrupper, bl.a. 
Stoholm-gruppen blev rø-

bet af danskeren Jacob 
Jensen, der via England 
var nedkastet faldskærms-
mand. Han var instrueret i, 
at blev han taget til fange, 
skulle han knuse cyankaliu-
mampullen. Modet svigtede 
imidlertid. Den 13. decem-
ber 1943 blev han sammen 
med 2 andre taget af Ges-
tapo i Århus og tortureret til 
at fortælle, hvad han vid-
ste. Gestapo skyggede kro-
en til den 11. marts 1944, 
hvor den tidligt om morge-
nen blev omringet, og stør-
stedelen af gruppen blev 

arresteret af tyske soldater.
Mindestenen
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Torsdag den 14. til søndag 
den 17. februar blev der af-
holdt den sjette HKLAN i 
Agoraen på Høje Kolstrup. 

HKLAN er sønderjyllands stør-
ste turnering i computerspil af 
sin slags og har ifølge en af ho-
vedmændene bag turneringen, 
igennem årene fået et rigtigt 
godt ry inden for E-Sport tilhæn-
gere. Arrangørerne har denne 

gang startet en ny forening op, 
som nu er officiel arrangør af 
turneringen: Aabenraa E-Sport. 

Megen ros fra deltagerne 

Formand for foreningen 
og en af grundlæggerne af 
HKLAN, Ole schmidt er glad: 

”Bortset fra et par mindre op-
startsproblemer med netværk-
skapaciteten, som blev hur-
tigt løst, har det været en stor 
succes. Der var igen fuldt hus 
med 330 gamere og det er lyk-
kedes at samle alle de bed-
ste indenfor E-Sport under et 
tag. Alle topholdene var der.” 

120 frivillige hjalp til

Udover de mange spille-

re troppede over 120 frivil-
lige op til at hjælpe og sørge 
for forplejning til de aktive. 

”Vi har fået megen ros fra del-
tagerne” fortsætter Ole Sch-
midt... ”Normalt er der ca. 
halvdelen tilbage søndag mor-
gen... Denne gang var der over 
80 %, hvilket også viser at del-
tagerne kan lide at være her.” 

HKLAN 2014 ruster op 

Ole Schmidt fortæller at der 
igen næste år bliver et HKLAN, 
nemlig HKLAN7 i 2014. Og for 
at yde den bedst mulige ser-
vice, hvad angår netværksfor-
bindelse, køres der næste år det 
tunge skyts ind i ledningerne:  
 
”Selvom vi er godt kørende med 
dette års netværkskapacitet, 
en 100/100 MBit og en ekstra 
10/10 MBit forbindelse, star-
ter vi næste år op med 1 GBit.” 

Se video om HKLAN

Gaming.dk har lavet et video-
portræt af Ole Schmidt. Her 
fortæller han blandt andet om 
HKLAN, om det der motive-
rer ham til at lave turneringen 

Folkene bag HKLAN gjort det igen:

330 gamere deltog i HKLAN - computerturnering
og om turneringens ufravigelige 
tilhørsforhold til Høje Kolstrup. 

Aabenraa E-sport mangler-
penge til start

Ole Schmidt fortæller at Aaben-
raa E-Sport er en officiel for-
ening med formand og besty-
relse. Men Foreningen mangler 
endnu en del penge og med-
lemmer til at starte rigtigt op. 

Er du interesseret kan 
Ole Schmidt kontaktes på 

Telefon 61 78 18 87 

Se mere: www.HKLAN.dk
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Kulturcocktail 2013                           Af kulturmedarbejder Sanne Pedersen

Det er et eftermiddagsarran-
gement. En eftermiddag, der 
vil være fyldt med spændende 
og lærerige kulturelle indslag, 
workshops og aktiviteter. Der 
bliver noget for hele familien, 
så både børn og voksne er me-
get velkomne. Vi kan endnu 
ikke løfte sløret for alle aktivi-
teter, men i løbet af dagen vil 
man blandt andet kunne opleve:

FOREDRAG 
Sigøjnere, romaer, er et folk uden 
land, og de udgør Europas største 
etniske minoritet. I foredraget 
fortæller Malene Fenger Grøn-
dahl om sigøjnerne på deres 
lange rejse fra Indien til Europa 
og gennem de mange eksempler 
på forfølgelse og fordømmel-
se, som de har været udsat for.
Hun ser nærmere på, hvordan 
det gådefulde folkefærd lever i 
dagens Europa – både i de nye 
EU-lande mod øst og i Danmark. 
Foredraget tager udgangspunkt 
i bogen ”Sigøjnere – 1000 år på 
kanten af Europa”, som Malene 
Fenger-Grøndahl har skrevet 
sammen med sin mand efter mø-
det med romaerne. Malene Fen-
ger-Grøndahl (f. 1976) er jour-
nalist og forfatter og har gennem 
mere end ti år beskæftiget sig 
med islam, integration, Mellem-
østen og etniske minoriteter.

DANS OG MUSIK 
 Vi får bl.a. besøg af Dansk Ara-

Søndag den 14. april 2013 er der igen Kulturcocktail i Agoraen. 

bisk Kulturhus fra Århus, som 
laver danseopvisning og work-
shop med arabiske danse og 
musik. 20 dansere i alle aldre 
og begge køn leverer et show 
som kan tage pusten fra en-
hver. Derefter er der mulighed 
for at gøre danserne kunsten ef-
ter – under kyndig vejledning. 

LOKALE FOLKEDANSERE

Vi får også besøg af Aaben-
raa og Omegns Folkedan-
sere, som ligeledes giver op-
visning efterfulgt af workshop, 
for de der vil kaste sig over de 
traditionelle danske dansetrin. 
FILM 

Ala’A Mohsen er 22 år. Som 
syvårig flygtede han fra Irak 

sammen med sin familie – og nu 
vender han tilbage til det land, 
han kun husker ganske lidt fra. 
Med sig har han et videokame-
ra, og resultatet af hans rejse er 
blevet dokumentarfilmen ”Barn 
af Irak”.  Ala’A Mohsen fortæller 
i filmen om sit liv og om sine ira-
kiske rødder, som han altid har 
forsøgt at fortrænge. Mødet med 
Irak er et møde med fortiden og 
Ala’A fortæller om sin rejse tilba-
ge til barndomslandet og hvor-
dan rejsen var med til at skabe 
balance i hans identitet. Filmen 
præsenteres af instruktøren 
selv i et kort foredrag inden fil-
men vises for alle interesserede.

KREATIVE WORKSHOPS  

Kreative workshops for børn og 
barnlige sjæle. Der bliver bl.a. 
mulighed for at slippe fantasien 
løs og lave sjove ting og figurer 
af genbrugsmaterialer, få lavet 
afrikanske fletninger og perler i 
håret eller lave lysgraffiti. Derud-
over får vi besøg af gøgleren An-
ton, der tryller, gøgler og jongle-
rer med børnene. 

DET GLOBALE KAGEBORD

Under arrangementet kan der 
købes mad og drikkevarer. Der 
bl.a. være rig mulighed for at 
smage på forskellige kager ved 
DET GLOBALE KAGEBORD. 
Hvis du gerne vil bidrage til kaf-
febordet med en kage fra dit land 
eller egn, så kontakt:

Sanne Pedersen fra Net-
værksbasen på tlf.: 24 77 39 
18. (Vi dækker omkostnin-
gerne til indkøb). 

Der vil også være mulighed for at 
besøge TEHUSET, hvor indeha-
veren af butikken ”Vild med te”, 
Lene Christensen, præsenterer, 
giver prøvesmagninger og sæl-
ger te fra hele verden. 
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Annonce:Bliv geocacher på frivillig basis

Ledige haver i Skovgård Kolonihaveforening

3 ledige haver. Hus på alle 
grunde. Der er ikke indlagt ele-
ktricitet på grundene, men en-
kelte af dem har tørcloset. Køb-
spriserne ligger fra 4000-7000 
kr. Den årlige haveleje ligger 
på omkring 1100 kr. Købsprisen 
forhandles med haveejer/sælger. 
For fremvisning af grund og 
hus kontakt da Johannes Holm.

Kontaktperson:
Johannes Holm 
tlf: 20 62 37 29

Frivillige søges!
Er du god til at bage? Vi mangler 
frivillige der vil bage kage til vo-
res GLOBALE KAGEBORD i Ago-
raen søndag den 14. april 2013. 
(Se omtalen her i bladet).
Det GLOBALE KAGEBORD skul-
le gerne indeholde søde sager 
fra hele verden – det kan være 
gammeldags kringle, baklava fra 
Mellemøsten eller engelske små-
kager – alle kager smager!

Hvis du gerne vil bidrage til kaffe-
bordet med en kage fra dit land el-
ler egn, så kontakt Sanne Pedersen 
fra Netværksbasen på tlf.: 24 77 39 
18. (Vi dækker omkostningerne til 
indkøb).

Netværksbasen ønsker at bortadoptere 
5 caches på Høje Kolstrup. 
Cachene er ca. halvandet år gamle, 
og er registretet på www.geocaching.
com. Fortrolighed med sitet er en 
fordel. De 5 caches besøges jævnligt. 
En eller flere af dem lockes hver uge.
Ruten kan sagtens udbygges med 
nye caches, hvis du har ideerne.
Tiltrædelse hurtigst muligt. Supplering-
skit med reservedele ticaches medfølger.
Har du lyst til at adoptere Net-
værksbasens 5 caches, så ring til 
Netværkskoordinator Marlene Wullf på 
tlf. 61 20 86 31

Hvis ikke adoptionen lykkes, vil 
cachene i løbet af foråret blive slettet.

Wikipedia: Geocaching er en 
hobby, hvor man ved hjælp 
af en GPS-modtager fin-
der ”skatte”, som er place-
ret over hele verden. Geoca-
ching er en ideel familieaktivitet. 
Turen starter på internettet hvor 
man på Geocaching.com finder 
koordinaterne som man navige-

rer efter ved hjælp af gps’en. 
Der finder man også en be-
skrivelse af stedet og et hint til 
hvor man finder ”skattekisten”. 
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Fredag den 1. marts 2013 gen-
lød Agoraen af dundrende bas, 
spejlkugler der glitrede, og unge 
mennesker der dansede på livet 
løs. Denne fredag var der nemlig 
ungefest i Agoraen. 
15 elever fra Høje Kolstrup skole 
havde sammen med Netværks-
basen planlagt festen ned til 
mindste detalje. 

80 unge deltog
Festen begyndte kl. 20:00 hvor 
DJ Kenneth Olsen slog beatet an 
ved DJ pulten. Ca. 80 unge i al-
deren 12-17 år besøgte festen. 
Mange af gæsterne var elever 
fra skolen, men der var også be-
søgende helt fra Kruså. I løbet 
af aftenen blev der bl.a. danset 
fælles dans – både Harlem Shake 
og Gangnam style. Det er der 
kommet nogle gode videoer ud 
af, som kan ses på bl.a. Høje 
Kolstrups facebook side. 
Kl. ca. 22:30 fik festen besøg af 
rapperen Zaki som gik på scenen 
og fik de unge til at svinge til 
sange der var et miks af hip hop, 
reggae og soul. Bagefter blev der 
taget billeder og skrevet auto-
grafer. 
Zaki imponeret
Zaki havde taget turen fra Nørre-
bro til Høje Kolstrup og var meget 
imponeret over at høre hvordan 
de unge selv havde planlagt fe-
sten, stillet op og gjort klar. Dog 
var han noget skuffet over ikke 

at være blevet budt på et stykke 
af den hjemmelavede pizza, som 
solgtes i kiosken. Det blev der 
dog hurtigt rodet bod på og han 
blev sendt tilbage til Købenavn 
med et bifald. Kl. 00:30 lukkede 
og slukkede festen. På kort tid 
blev der ryddet op og pakket væk 
og med trætte ben og let susen 
for ørerne, traskede folk hjemad 
efter en god og vellykket fest. 

Dundrende bas, spejlkugler og hjemmelavet pizza
15 unge og Netværksbasen havde samarbejdet om en vellykket  Ungefest 
i Agoraen

                                                                    Af kulturmedarbejder Sanne Pedersen



Høje Kolstrup portrætter

Eugen Beeck i sel-
skab med sin langhå-
rede gravhund, Snuggi.
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Vi er i gang med vores 3. sæ
son, og er i øjeblikket 14 
mænd inkl. vores kok Lars. Vi 
mødes den første onsdag i må-
neden fra september til juni. I alt 
10 gange pr. sæson. Vi mødes i 
skolekøkkenet på Høje Kolstrup 
skole. Et køkken med alle de nød-
vendige faciliteter, og som skolen 
har indvilliget i, altid at stille til 
rådighed for os køkkenakrobater. 

..og med brød som tilbehør 
Vi er fra omkring 40 års alderen 
og opefter.  Der er plads til alle, 
som har interesse for madlav-
ning, og vi mødes for at lære at 
lave en masse forskellige hver-
dags retter. Det sker dog, at der 
går ”finere madlavning” i det, 
men hovedsagligt er det hver-
dags retter, som supper, fars ret-
ter, kål retter, gryderetter, fiske-
retter, kyllinge retter, salater mm. 
Vi bager tit brød som tilbehør. 

Råger på menuen 
Til det lidt finere kan vi en sjæl-

den gang 
imellem  være så heldige, at få 
rådyr, hare, fasan, grågås, pibe-
and, råge mm. Det er lækkerier vi 
så tilbereder både som indbagt, 
farseret og på andre måder med 
forskellige former for tilbehør.

Ferieminder over æggekagen 
Det er blevet en god tradition, 
at vi laver æggekager i forskel-
lige varianter. Det sker som re-
gel når vi starter sæsonen i 
september. En æggekage er et 
udmærket tilbehør til beretnin-
gerne fra sommerferien hvor vi 
ikke har mødtes til madlavning. I 
juni holder vi altid en afslutning, 
hvor vores samlevere deltager, 
og mens vi tilbereder maden, ny-
der de et glas vin eller lignende. 
På den måde får de – koner 
og samlevere – hilst på dem 
de ofte hører omtalt hjemme i 
køkkenet og over stuebordet.

Hele to kokke viser vej 
Vi holder en pris pr. aften på 50 
kr. pr. deltage.   Beløbet indbe-
tales samlet for hele sæsonen. 
Den metode gør at det admini-
strative arbejde bliver til at over-
skue, og så kender vi det beløb, 
som vi har til rådighed til de en-
kelte aftener. En af grundene til 
at vi kan holde den lave pris, er 
den at vores kok Lars stiller sin 
viden til rådighed uden at få be-
taling for det. Det er vi naturlig-
vis meget taknemmelig for, og vi 
er så oven i købet så heldige, at 
vi i denne sæson har fået et nyt 
medlem, Jan, som også er ud-
dannet kok. Hos de to, får vi alle 
de gode ideer til, hvordan ret-
terne tilberedes, og hvilke mu-
ligheder der er for at variere, og 
gøre det enkle mere spændende.

Samværet giver variation 
Vi er en flok, som har været med 
alle 3 sæsoner, og så har der væ-
ret enkelte udskiftninger under-
vejs. De fleste af os, deltager for 
at lære at lave mad og/eller for at 
få lidt mere variation i hverdags 
køkkenet, fordi det her vælter 
ind med gode ideer til forskellige 

måder at lave de enkelte ret-
ter på.  En anden – og sande-
lig ikke helt uvæsentlig grund 
til at vi mødes -  er det sociale. 
Det, at man mødes med andre 
mænd med den samme interes-
se for  madlavningens kunst, og 
så kan alle kan være med. Helt 
uanset deres kendskab til mad-
lavning. Der tages selvfølgelig 
individuelle hensyn således, at 

En æggekage er en rigtig god ”starter”!
- men i ”Madklub for mænd” tilberedes der også både pibeand og råge.

                                                     Af Erling Holm-Jensen
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de, som ikke kan eller kun kan 
lave lidt mad, bliver  taget hånd 
om, og de, som ligefrem har et 
øvet kendskab til kogekunsten, 
bliver udfordret på forskellig vis. 

Alle - mænd - er velkomne
Og så er der naturligvis også 
plads til  mænd, med én eller an-
den form for handicap.  Der er 
altid én eller anden opgave under 

processerne, som de kan løse. Så 
helt underordnet hvordan du har 
det, findes der faktisk ingen und-
skyldninger for det, at deltage i 
en festlig omgang  madlavning. 
Du vil opleve en ny verden åbne 
sig for dig. En verden der byder 
på både livsglæde og høj kva-
litet. Med eller uden hestekød.

Ingen kendiskokke 
Vi har ikke hang til specielle 
kendiskokke, som vi dyrker. Det 
vi dyrker er glæden ved vores 
fælles interesse: Et godt måltid 
mad. Arbejdet med at fremstille 
det, og så - naturligvis: hyggen.
 
Inspirationen til hvad vi skal 
lave, får vi hos hinanden 
løbende igennem sæsonen.
 
Interesserede  kan kontakte 
mig  på holm-jensen@webs-
peed.dk eller på 30254630 og 
høre nærmere.
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FORÅRSTID ER PÅSKETID
Snart er det påske, men hvorfor er det nu, at vi  holder 
påske, og hvor kommer traditionerne fra? Hvorfor holder 
vi påske? Og hvad er det nu, at påskeæg, påskeharen og 
påskelam og gækkebreve har med det hele at gøre?

Der findes en masse traditioner for påsken, som stam-
mer fra gamle dage. Mange af påsketraditionerne holdes 
stadig i hævd, og mange af dem stammer fra den kristne 
tro, men der er også traditioner, som mere går ud på leg 
og underholdning. 

Påskeharen i Danmark
Påskeharen stammer fra Tyskland, som hoppede 
over grænsen omkring 1900-tallet, og i dag er den 
blevet lige så populær til påske som påskelam, gæk-
kebreve og påskeæg. 

Her i Sønderjylland er der tradition for, at man på-
skemorgen lader børnene lede efter de påskeæg, 
som påskeharen har lagt i haven natten til påske-
dag. Det siges, at man skal lægge kviste, mos og 
græs ud til haren, så den kan bygge en rede, hvor 
den kan lægge æggene. Så måske er det en god idé, 
hvis man gerne vil finde fine påskeæg påskemorgen. 

Æg til påske
Påskeæg har været kendt længe, men først i 
1900-årene går chokoladeæggene deres sejrsgang.

For 100-150 år siden, kendte man også til påskeæg. 
Ikke som chokolade-, sukker- eller konfektæg, men 
som almindelige hønseæg. Disse kunne dog være 
kogte med forskellige naturlige farvemidler - fx løg-
skaller og derefter dekorerede. 

Påskeægget forbindes med gækkebrevet, som går 
helt tilbage til 1600-tallet, hvor de såkaldte ”binde-
breve” fandtes. Et bindebrev indeholdt en gåde skre-
vet på vers eller en knude af silketråd, som modta-
geren skulle løse. 

Ideen var, at kunne man ikke gætte afsenderen af 
brevet skulle man give en gave. Dette kunne være 
en lille fest, et kys eller måske netop et fint påskeæg.

Påskefrokost
I Danmark er påskefrokosten efterhånden tradition i alle famili-
er. Man mødes med familie og venner og spiser en dejlig frokost. 
Til frokosten serveres ofte sild, æg og snaps. 

Æg er en vigtig del af frokosten, så hvad er mere rigtigt end at 
servere SOLÆG i påsken, når vi nu bor i Sønderjylland:

Der er mange variationer af solæg, men grundopskriften er stort 
set altid den samme: Æggene koges i ca. 20 minutter med skal-
lerne fra skalotteløg, så æggeskallerne får en smuk gyldenbrun 
farve. Æggene kommes herefter straks i koldt vand, og skal-
lerne stødes let, så de revner. Æggene lægges i en kraftig lage 
af vand og salt - så meget salt, at æggene holder sig oppe i van-
det. I denne lage kan æggene holde sig i 2-3 uger. Foretrækker 
man en mildere saltlage fx 1 spsk. salt pr. æg skal lagen skif-
tes hveranden dag, men så kan æggene også holde sig næsten 
ubegrænset. Har du ikke fået lavet solæg i god tid inden påske, 
kan du også bruge helt almindeligt hårdkogte æg. 

Påske er den største jødiske fest, Pesach, og den vigtigste 
og ældste kristne fest. Oprindeligt var det en gammel israeli-
tisk fest fra nomadetiden for foråret og kvægets frugtbarhed. 
Den kristne fest fejrer Kristi opstandelse. I slutningen af det 2. 
århundrede opstod en strid om festen; men alle enedes om, 
at Jesu døde fredag, og genopstod søndag. Ved kirkemødet i 
Nikæa i år 325 blev tidspunktet for påsken fastlagt.

Påskelammet
Påskelammet er en gammel kristen tradition, hvor man brugte 
lammet som symbol for Jesus. 
Lammet er også et symbol på foråret - at se små lam springe 
rundt på marken en dejlig forårsdag er noget, der kan bringe 
forårsfornemmelser frem i os alle. 

Æggene serveres som en læk-
kerbisken, hvor hver person pil-
ler sit æg, skærer det igennem 
på den lange led og forsigtigt, 
løfter blommerne op. 

Så skal fyldet kommes i, og her 
er der næsten ingen begræns-
ninger: men der skal altid være 
sennep, olie og eddike i blomme-
hullet. 

Blommen lægges på plads med rundingen opad. De halve æg 
spises i én mundfuld, og man skyller godt efter med øl eller 
snaps.
Forslag til ekstra fyld er tomatketchup, tabasco-, soya- og wor-
cestershire sauce - VELBEKOMME!
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Kolonihaver 
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

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 + d. 1. lørdag i 
måneden kl. 11:00 - 15:00. 

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!

KØRESKOLE 

         OBS !!! Vi ligger på Storetorv 9A i Aabenraa 

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

  Tilmelding på :  www.fc-køreskole.dk                samt generhvervelse 
   TLF.   23 49 28 82 


