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Man siger, at når man bor i Danmark, skal man lære at 
nyde de mange vinter- og regnvejrsdage. Det er jo også 

rigtigt, men det har været lidt 
svært med den laaange vinter 
og de manglende lune forårs-
dage, vi har oplevet i det for-
gangne halve års tid. 

Det har ligesom ikke virket, 
når man har sagt det til sig 
selv. Den dvale, de fleste af 
os har været i, har ligesom 
været lidt for svær at komme 
ud af. 

Men nu er den her: SOMMEREN - Den Danske Sommer, 
som bare skal nydes i fulde drag. Lyse dage, hvor man 
går rundt i bare tæer og sidder ude til midnat (eller endnu 
længere). Er det ikke bare skønt?

Og vi drømmer om alle de ting, vi skal nå i løbet af et par 
måneder. Vi skal på ferie, vi skal grille, bade, dase og alt 
muligt andet. Alle de planer vi lægger - med dem skulle 
sommeren jo vare i flere år. Men pyt - det er dejligt at 
lægge planer - og det gør ikke noget, at de ikke alle bliver 
til noget. Det er dejligt at have noget at glæde sig til.

Mens vi lægger planer, skal hver en dag nydes med den 
skønne, danske sommermad: nye kartofler, søde jordbær, 
friskplukkede ærter, sprøde, danske kål, nyplukkede to-
mater og agurker fra drivhuset! Der er altså ikke noget så 
dejligt som dansk sommermad. Uhm, det smager! Haps!

Men det bedste ved den danske sommer er dog selve sy-
net af Danmark, hvor alting blomstrer og er grønt, og ha-
vet blankt og blåt. 

Vi har lånt et par strofer fra sangen Den Danske Sommer 
af Kandis, der meget rammende udtrykker, hvad de fleste 
føler for den danske sommer:

 For hvad er sydens sol imod den danske sommer?
 Og hvad er palmerne imod en tjørnehæk?
 Og når syrenen springer ud, og svalen kommer,
 så ved jeg ikke, hvorfor jeg sku’ rejse væk.

 Hvad skal jeg med tequila og lyserøde drinks?
 en fadøl det er meget mere mig,
 og alt det der moussaka og paella er da fint ,
 men ærlig talt: jeg elsker flæskesteg.

 En solsort bygger rede og fløjter solen ned,
 jeg går en tur og nyder hvert sekund,
 det pusler allevegne, her er liv, og her er fred.
 Hvorfor sku’ jeg så drøne jorden rundt?

Ha’ en rigtig god sommer!

 Med venlig hilsen
REDAKTIONEN

Så blev det endelig sommer!
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Høje Kolstrup Løbet fordoblede deltagerantal

For andet år i træk blev 
der afholdt Høje Kolstrup 
Løbet, og det viser sig, at 
arrangørerne har startet 
noget,  der kan få rigtigt 
mange mennesker op af 
stolene. 

Løbet er allerede blevet fanta-
stisk populært, og i år blev der 
sat ny rekord i antallet af delta-
gere. Ikke mindre end 182 løbere 
med meget forskellig sportslig 
baggrund deltog i løbet, og de 
kunne samtidig nyde solen fra en 
klar himmel. Deltagerantallet er 
en fordobling fra sidste år. 

Flere hold havde meldt sig. 
Blandt andet deltog et stort antal 
børn og unge fra Høje Kolstrups 
skole og SFO og fra børnehaven 
Spiretoppen. Også et hold dag-
plejere havde en god dag med 
kollegerne, og der var løbere fra 
AaIG på deltagerlisten.

Rundeløb et godt koncept
Arrangørerne havde grund til at 
være stolte. Årets løb viste med 
al tydelighed, at konceptet med 
rundeløb er underholdende for 
tilskuere omkring Aktiv Torv og 
Agoraen. Der er løbere at se på 
hele tiden. Deltagerne er samti-
dig et skønt mix af alt fra mara-
tonløbere til ikke trænede børn 
og ældre, folk med handicaps og 
forældre med små unger i barne-
vognen. Høje Kolstrup Løbet er 
blevet et socialt løb for alle. 

Kim Larsen var gæst
I år var der ekstra god grund til 
at blive efter løbet og nyde en 
øl og en ringriderpølse. Det Kim 
Larsen inspirerede lokale band 
”Gør Det Noget” med Preben 
Nielsen i spidsen, stillede op og 
indviede udendørsscenen ved at 
spille støttekoncert til fordel for 
løbet. 

Arrangørerne Erik Uldall Hansen, 
Tommy Kristensten og Jesper 
Steffensen oplyser, at der selv-
følgelig vil være Høje Kolstrup 
Løb i 2014. 

Af Tavs Roworth
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Høje Kolstrups populære præst rykker teltpælene op!

Tilbage i 1991 flyttede en ung ny-
uddannet præst til Aabenraa, for 
at arbejde i den danske folkekirke. 
Annette Vinter Hedensted har væ-
ret med til at holde gudstjenester i 
en kirkesal i et kælderlokale i blok-
kene ved Frueløkke, og hun har 
været med til planlægningen, da 
områdets nye kirke blev bygget i 
1998. 

Til august flytter hun til det nord-
lige Århus, hvor hun skal bo i et 
svenskrødt træhus, der ligger idyl-
lisk i en stor have tæt ved vandet.

Annette har været meget glad for 
at bo og arbejde på Høje Kolstrup. 
Som hun udtrykker det, så er ar-
bejdet som sogne- og sygehus-
præst et spændende arbejde med 
en stor frihedsgrad, der er præget 
af uforudsigelighed, når folk kom-
mer ud i deres livs sværeste og 
smukkeste stunder.

Høje Kolstrup Kirke er beliggende 
i et mangfoldigt område, der be-
står af mange forskellige kulturer, 
så her er plads til alle med respekt 
for forskelligheden.  

Annette er stolt over, at have bi-
draget til, at Høje Kolstrups kirke 
er blevet en folkelig kirke, der er i 
brug hver eneste dag til såvel kir-
kelige som folkelige arrangementer 
lige fra gudstjenester, babysalme-
sang, sorggrupper, sogneaftener 
med foredrag og til koncerter.

Det, Annette har gjort som præst, 
har efter hendes eget udsagn væ-
ret modigt, og hun har valgt med 
hjertet og været sig selv! 

Annette forlader - efter eget ud-
sagn - Høje Kolstrup på et godt 
tidspunkt, hvor kirken er ved at 
blive udvidet med mødelokale, 
depot og køkken. Menighedsrådet 
sparer op til at bygge et mødeloka-
le til 100 personer, så kirken bliver 
forberedt til bydelens udvikling. 

Igennem nogle år har Annette 
overvejet en flytning, for det 
skulle ske, inden hun fyldte halv-
treds år! 

Og mindst to af tre faktorer skulle 
være opfyldt:

Af Vivi Sprenger

Annette Hedensted med datteren Emilie
• Emilie skulle i gymnasiet  
 eller på efterskole.  
• Det skulle give mulighed,  
 for at have bofællesskab  
 med ægtefællen.
• Et embede som præst.

Nu er det endelig lykkes, og hun 
får opfyldt alle ønsker, og det var 
muligt at få et embede uden bo-
pælspligt, dvs. uden en præste-
gård, som hun skulle bo i. 

Når Annette til august skal starte 
i sit nye job i Ebeltoft, får hun 28 
min. kørsel til arbejdet, og hun for-
tæller med et smil, at hun vil tage 
alle sine mangfoldigheds erfarin-
ger med herfra, og få sat gang i 
stedets sognegård. Hun vedbliver 
dog med at undervise og efterud-
danne sygeplejersker i Kolding, 
samt undervise sygeplejestude-
rende i religion.

Søren Kierkegaards citat: ”At vove 
er at miste fodfæste for en stund – 
ikke at vove er at miste for altid”.  
Og nu er det tid for Annette at skif-
te job og flytte fra landsdelen.
Annettes tre børn er alle født og 
opvokset i det Sønderjyske:

Kristian bliver student til sommer, 
og rejser derefter et år til Austra-
lien.   
Emilie starter efter sommerfe-
rien på Tirstrup Idrætsefterskole.                  
Jacob bliver i byen og vil kunne 
mødes omkring kirken, da han har 
en aftale med kirketjener Jess, om 
at give en hånd med, hvilket de 
begge nyder.

Det bliver Annettes kollega, sog-
nepræst Tine Baarts Andsager, der 
flytter ind i præstegården på Høje 
Kolstrup til efteråret.

Høje Kolstrup og Aabenraa skal 
sige farvel til Annette Vinter He-
densted, der både har været sog-
ne- og sygehuspræst. Hun har fra 
starten været med i ”Et hjerte for 
alle”, og hun har gennemlæst alle 
ansøgninger og uddelt midler til 
mennesker, der havde brug for en 
håndsrækning især i forbindelse 
med julen. Hun har siddet i skole-
bestyrelsen på Høje Kolstrup skole, 
og været engageret i mange for-
skellige sammenhænge i bydelen 
og Aabenraa som helhed.

Vi, beboere på Høje Kolstrup, 
vil gerne sige dig tak, for din 
måde at være nærværende på. 
For gudstjenester, bryllupper 
og begravelser hvor dine ta-
ler har været både rørende og 
rammende. Tak for fantastiske 
koncerter med store danske 
navne. For konfirmationer hvor 
din kreativitet har overrasket 
børn og forældre gang på gang. 
Tak for spændende sogneafte-
ner. Smukke traditioner som 
tredje søndag i advent. Tak for 
de 22 år, hvor du var Høje Kol-
strups præst, og tillykke med 
dit nye embede!

D. 30. juni holder Annette afskeds-
gudstjeneste kl. 14.00. Alle er 
indbudt til at deltage i både guds-
tjeneste og den efterfølgende re-
ception.
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EN NY KUNSTER ER FLYTTET TIL HØJE KOLSTRUP!

Mød 27-årige Monica Oranceanu, der sammen med sin mand Florin 
og datteren Miruna bor på Frueløkke. Efter kort tid er hun allerede 
blevet et kendt ansigt i bydelen.  
Monica kom til Danmark fra Rumæmien i december 2011, og efter et 
kort ophold i Roskilde flyttede den lille familie til Aabenraa

Monica har malet næsten hele sit 
liv; hun begyndte allerede i børne-
haven, hvor en pædagog forudså, at 
hun ville komme til at beskæftige sig 
med kunst senere hen. Og ja, som 
det ses, kom det til at gå i opfyldelse. 
Gennem hele sin skoletid valgte hun 
den kunstneriske linie og afsluttede 
sin uddannelse med 4 års studier i 
bl.a. Easel Graphics ved George Ene-
scu University of Art i byen Iasi.

Monicas hjerte banker for det grafi-
ske: På universitetet valgte jeg den 
grafiske linie og bruger simpelthen 
alle mulige materialer i mine colla-
ger. Men der er én ting, der næsten 
altid går igen i mit arbejde: nemlig 
puslespilsbrikken. Den dukker op i 
mere eller mindre genkendelig form 
et eller andet sted i mine billeder. 
Jeg gennemsøger ethvert loppemar-
ked for ting, jeg kan bruge. Især 
gamle bøger, hvor jeg bearbejder 
udklip af siderne og lægger dem ind 
i billederne.

Efter en svær periode, hvor hun  mi-
stede både sin far og sin bror, holdt 
hun simpelthen op med at male. Og 
pausen kom til at vare næsten 6 år. 
I løbet af disse år blev hun også gift 
og fik datteren Miruna. 

Men i Danmark begyndte hun at 
male igen: I begyndelsen prøvede 
jeg for overhovedet at se, om jeg 
stadig kunne. Om den ”gamle” Moni-
ca stadig var der! Det var min første 
ven i Danmark, Susanne Wrang, der  
først beundrede mine billeder, og 
som også så mig som ”menneske”. 
Det er jeg hende meget taknemlig 
for, siger Monica. Hun gav mig ”et 
skud mod”. Sjovt nok er det nu olie-
malerier, jeg er i gang med; det har 
jeg slet ikke beskæftiget mig med 
tidligere. Lige nu er jeg optaget af at 
male geishaer, hvor jeg prøver at få 
det, der kendetegner en geishas liv 
malet ind i billedet.

Selv om hun kun har boet i kort tid 
på Høje Kolstrup, så er hun allerede 
aktiv i bydelen. Senest har vi kunnet 
møde Monica under Kulturcocktail, 
hvor hun malede de smukkeste an-
sigter på børnene. 

Mange kender Monica fra Mariehø-
nen, hvor hun arbejder som pæda-
gogmedhjælper. Jeg er meget glad 
for mit arbejde og her føler jeg mig 
rigtig godt tilpas. Hver dag lærer jeg 
noget nyt - og så får jeg også træ-
ning i at blive en god mor, smiler 
hun. 

I Mariehønen har hun netop afsluttet 
to kunstprojekter, hvor hun har lært 
børnene glæden ved at udtrykke sig 
med farver. Det ene er blevet kaldt: 
Børns Sjæl - og resultatet er et me-
get stort billede, der er kommet op 
at hænge i Agoraen.

For som Monica siger: Jeg er vild 
med børn, at tale med dem og bare 
være sammen med dem, så her kan 
jeg kombinere mit fag og glæden 
ved at være sammen børn. Måden 
jeg gør det på, er at få børnene til 
at male deres favorithistorier. Jeg 
hjælper dem selvfølgelig, men det er 
meningen, at de skal prøve at gøre 
det på deres helt egen måde. 

Mariehønen fik også Monica til at 
give sig i kast med en ny opgave, 
som hun ikke havde prøvet tidligere. 
Nemlig at male kulisser til skuespil-
let Nissen og Ræven, der blev opført 
på scenen i Julehjertebyen sidste jul. 
Uha, da var jeg godt nok nervøs, 
oliemaleriet er slet ikke mit område, 
så kunne jeg det? Men resultatet ta-
ler for sig selv. Det er meget smukke 
kulisser, hun har malet. 

På spørgsmålet om alle kan lære at 
male,svarer Monica: Ja, alle kan lære 
at udtrykke sig kunstnerisk, men 
man skal ville det. Man skal give sig 
god tid og leve sig ind i farverne og 
materialet, kort sagt skal man lægge 
sin sjæl og tid ind i arbejdet. 

Og så skal arbejdet altid vise noget 
af dig selv. Der er simpelthen nødt til 
at være noget af dig selv i arbejdet, 
for at det får liv.  

Kunsten er også åbningen til nye be-
kendtskaber: Jeg er begyndt at lære 
en kollega at male. Når man maler 
sammen, kommer man til at tale 
sammen, og så kan venskaber op-
stå, fortæller hun.  

Det, der kendetegner Monica, er hen-
des åbenhjertighed og hendes smil. 
Hun er også meget reflekterende og 
iagttagende. Bl.a. nævner hun, at i 
Danmark bliver folk ikke gamle. Hun 
smiler og siger: Ældre mennesker 
suser forbi her på stierne, de vil ikke 
være gamle, og det er de jo heller 
ikke. Det er dejligt at se. 

Da hun bliver spurgt, om hun savner 
Rumænien, ser hun lidt alvorlig ud 
og svarer: Ja, det gør jeg selvfølge-
lig, men jeg ønsker ikke at bo der. 
Det er her i Danmark, jeg vil bo. Her 
er så dejligt at være. Stille, roligt og 
meget inspirerende.  Det er nærmest 
en kur for mig at bo her i landet. 

Jeg vil selvfølgelig altid savne mit 
land og min familie, for man glem-
mer jo ikke det sted, hvor man kom-
mer fra, men lige nu er Danmark mit 
hjem. Næsten hele min famlie har 
været her i Danmark på besøg, og 
i ferien vil jeg selvfølgelig også be-
søge dem i Rumænien. Mine venner 
er spredt ud over hele Europa, men 
vi kan nemt følge med i hinandens liv 
via Facebook. 

Og til spørgsmålet om hendes øn-
sker for fremtiden, griner hun stort 
og slår ivrigt ud med armene: Åh, 
med tiden ønsker jeg mig at få en 
stor familie og et lille hus, hvor ha-
ven er fyldt med blomster, for jeg 
elsker blomster. Og at kunne ar-
bejde med min kunst - gerne sam-
men med børn. At kombinere disse 
to ting, det ville være det bedste. 
Og at blive ved med at bo i denne 
dejlige by, hvor naturen er lige uden 
for vinduerne. Men først og frem-
mest ønsker jeg at blive ved med at 
være et positivt og åbent menneske. 

Info: 
Se Monicas blog: http://anaart1922.wordpress.com/
Læs mere om University George Enescu of Art: www.arteiasi.ro/en.

Monica giver også undervisning, så har du lyst til at lære at male, kan du kontakte hende på: 
anaart1922@gmail.com

Monica foran kulisserne 
til Nissen og Ræven

Af Vibeke Ravn
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Et udpluk af Monicas billeder!
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På Høje Kolstrup bor der mange 
spændende personer. En af dem 
er Tommi Schmidt. Tommi er en 
professionel bokser, der bor sam-
men med sin kone og to børn på 
Frueløkke. Han er 34 år, men har 
bokset siden han var 13.

Tommi kommer fra Skærbæk, og 
interessen for boksning startede, 
fordi en dreng på skolen troede 
at han kunne tæske alle andre. I 
stedet for at lade sig kue, meldte 
Tommi sig ind i Skærbæk Bokse-
klub så han kunne forsvare sig.

At Tommi valgte boksespor-
ten har senere vist sig at være 
det helt rigtige for ham. Han 
har haft rigtig mange gode 
oplevelser med boksningen.  
Det er blevet til 61 kampe som 
amatør, heraf 43 sejre. Derud-
over er det blevet til en 2. plads 
ved Dansk Juniormesterskab i 
1998. 

Han var med på landsholdet 
1999-2000, her boksede han 2 
landskampe og vandt dem beg-
ge. I år 2000 vandt han Jysk 
Mesterskab. Samme år blev han 
overtalt til at starte sin professio-
nelle karriere, hvor han har bok-

set for promotorer som Mogens 
Palle, Robert Larsen og Mario 
Prokowietz. Dog afbrudt af en ca. 
9 års pause.

I dag har Tommi valgt at bokse 
uden promotor, men han er et 
kendt navn i boksekredsene og 
tager frisk imod, hver gang der 
kommer en udfordring. 

Normalt bokser han som letvægt, 
men hvis der byder sig en kamp 
i superfjervægt, er han i stand til 
at tabe de nødvendige kilo. Som 
professionel har Tommi bokset 
11 kampe, hvor han har vundet 
de 6, heraf de 3 på knockout.

Den næste kamp han skal bokse 
bliver til september mod team 
Saurland-bokseren,  Dennis Cey-
lan, der har bokset 5 professio-
nelle kampe og vundet dem alle, 
de 3 på knokout. Det tegner altså 
til at blive en hård kamp, 

men det skræmmer ikke Tommi, 
for som han siger, man får jo ikke 
meget ud af at bokse en kamp, 
hvor man er total overlegen og 
måske standser modstanderen i 
en af de første omgange. 

Kampen bliver højst sandsynligt 
vist i TV, så hold øje i september.

Når man spørger Tommi, hvorfor 
han gør det, lyser det ud af øj-
nene på ham, at han elsker spor-
ten, og den dag han ikke selv er 
aktiv mere, vil han gerne fort-
sætte med at træne de unge. 

Professionel bokser på Frueløkke
Af Egon Karlsen

Til daglig kan man finde 
Tommi i træningsloka-
lerne i Felsted Bokse-
klub. 

Bliver der aftalt en 
kamp, bliver træningen 
intensiveret med kon-
ditionstræning, styrke-
træning og sparring i 
stor stil. 

Helst vil han have 
mindst 3 måneders var-
sel op til en kamp, men 
nogle gange har der kun 
været 1 – 2 uger. 

Så det er vigtigt hele ti-
den at holde grundfor-
men i orden.
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Wafande og Kaka leverede varen til Streetparty
Der var glade reggaerytmer og 
gang i den , da rapperne og reg-
gaekunstnerne Wafande og Kaka 
leverede to koncentrerede kon-
certer på multitorvet på Høje 
Kolstrup. 

Flere hundrede tilskuere, mange 
af dem unge piger, lod sig rive 
med og sang med på de kendte 
hits ”Gi’ mig et smil” og ”Bang 
Bang (Reggae jam)”. Og selvom 
koncerten var gratis, gav de to 
kunstnere deres fans ”noget for 
pengene”. 

Wafande hev unge sangglade op 
på scenen, hvor der blev danset 
og sunget. Kaka delte gavmildt 
autografer ud til alle og stillede 
beredvilligt op til fotografering.

STREET OVERALT
Eftermiddagen og aftenen var 
fyldt med aktivitet i området. 

Der var streetfodbold-turnering 
på multibanen, danse workshops 
og erfarne skateboardløbere, 
som viste halsbrækkende stunts. 

Også lokale dansegrupper, som 
havde trænet i måneder fik lov at 
vise, hvad de har lært. 

En af Danmarks bedste ”Stre-
et-art” kunstnere, Rasmus Bal-
strøm, underviste børn og unge i 
graffitimaling. 

Rasmus efterlod et par fantasti-
ske malerier og et kæmpeskilt 
med teksten ”Agora” i flotte far-
ver. 

Det er meningen, at malerierne 
skal have en permanent plads i 
området eller i hallen. 

 
Konferencier og indpisker, var 
den danske rapper Pede B, der 
som den første dansker nogen-
sinde har vundet Mc Fight Night 
tre gange. 

Mc fight Night er en årligt tilba-
gevendende dansk DM-konkur-
rence i disciplinen freestyle rap. 

Arrangørerne 

Street Party var arrangeret i 
et samarbejde mellem Stre-
etsports-organisationen 
GAM3, Aabenraa kommune, 
Børnekulturens Netværk og 
Netværksbasen, og det var 
formanden for Kultur- og 
Fritidsudvalget, Poul Kylling 
Petersen, der åbnede arran-
gementet. 

Tekst & Fotos af Tavs Roworth
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FREDES SPALTE
Frede Uldall forsætter fortællingerne fra sit spændende liv.

Fortalt til Kirsten-Elisabeth Nielsen & Karsten Espersen

Frede Uldall begyndte sin mili-
tærtid ved Livgarden.

”Jeg ville gerne selv til Livgar-
den, fordi det var i København. 
Jeg kunne godt tænke mig at 
komme langt hjemmefra, og 
det blev også alle tiders tur. Jeg 
havde aldrig før været så langt 
væk hjemmefra. Uddannelsen, 
alt det vi så derovre, og de fester 
vi havde.

Om lørdagen cyklede vi ud til Dy-
rehaven til et stort arrangement 
derude, en slags tivoli. Det var 
galt spændende, og så var der jo 
dansetelt derude. Det foregik på 
den maner, at når man kom ind, 
betalte man 25 øre. Så blev man 
sluppet igennem ud til dansegul-
vet og så havde man lov til at 
danse. Og de her københavner-
piger, det var nogle friske nogen, 
så vi gik jo til makronerne der-
ovre. Men der gik sådan én rundt 
og skulle holde orden, sådan en 
stor kraftig mand med arme som 
benene på en hest. Han gik og 
skubbede til os, når vi kom for 
langt frem. Vi skulle holde os 
væk fra dansegulvet, hvis vi ikke 
havde betalt, for det skulle de 
jo tjene penge på. Men vi var jo 
gardere, så vi var temmelig store 
alle sammen, og vi blev enige 
om, at næste gang han kom, ville 
vi blive stående. Og det gjorde vi 
så. Han blev helt paf. Men så gik 
han to skridt bagud og så kunne 
vi jo nok se, hvad der ville kom-
me. Så vi gik til siden, og han 
susede lige ind i flokken af folk 
bagved. Men så gik vi. Så havde 
vi jo været der.

”Det var en flot tid i København. 
Det var spændende derovre, og 
vi fik en masse oplevelser ud af 
det. Også rent uddannelsesmæs-
sigt, for det var nogle skarpe 
folk, der var derinde dengang. 
Sergenterne råbte efter os, hvis 
der var noget, der ikke passede 
dem. Jeg kan huske engang én, 
der var særlig slem. Vi skulle 
lære at stå ret, dreje hovedet og 
se til højre.

”Og så vil jeg fandme se snottet 
flyde ud over formandens skul-
der”, sagde han. 

Vi fik også at vide, hvis det kneb 
lidt med at følge med. Så råbte 
han: ”I skal bare være klar over, 
at I kan ti gange så meget som 
jeres mor tror.”

Det var en god tid. Ikke kun fordi 
jeg ikke havde været i Køben-
havn før, men også fordi man fik 
en masse gode kammerater der-
ovre. Det var friske fyre fra hele 
Danmark, så vi havde jo en mas-
se sjove oplevelser. Der var altid 
stemning på og der var altid no-
gen, der havde gang i noget. Man 
lagde vist ikke så meget mærke 
til den sønderjyske dialekt. Nord-
jyderne og vestjyderne var jo 
også lidt kaudervælske i deres 
sprog.”

”Dengang varede uddannelsen i 
seks måneder, og vi skulle lære 
tingene, så vi var uddannede 
gardere efter et halvt år. Så skul-
le vi jo gå med skindhue og det 
hele bagefter og det ville jeg jo 
selvfølgelig gerne have prøvet. 
Men det blev der ikke noget af, 
for jeg blev udtaget til korporal-
skolen og det kunne man ikke 
sige nej til. Det bestemte hæren. 
Så blev jeg sendt til Sønderborg 
på korporalskole og det blev også 
en rigtig dejlig tur, for Sønder-
borg var en rigtig god militærby. 
Folk bød os gerne ind til frokost. 
Det var folk, som selv havde børn 
af vores årgang. 

Pigerne dernede var heller ikke 
så bange for os soldater. Nogle 
steder var det at gå med solda-
ter ikke så godt, men det turde 
de godt i Sønderborg. En aften 
havde vi været i byen, men uden 
særlig gevinst. Så sagde en af 
mine kammerater: ”Ved I hvad. 
Vi skulle prøve at tage op på Sy-
geplejeskolen.”

Vi gik derop, han var temmelig 
frisk, han var forresten provste-
søn.

Vi kom ind og han bankede på 
den første dør og sagde ”Jeg sø-
ger en der hedder Marie, kender 
I hende? Bor hun her?” Nej, men 
de talte jo lidt sammen om de 
kendte én, der hed det, og snart 
var vi inde i stuen hos dem. 

Efterhånden blev de jo klar over, 
at det var noget, vi havde fun-
det på, og så skældte de ud. Så 
måtte vi jo af sted.

Da vi kom ud, kom hende, der 
styrede afdelingen deroppe, en 
skrap madamme, Hun kom ud, 
nærmest med en knytnæve hæ-
vet. Så var vi klar over, at nu 
skulle vi altså af sted, så vi su-
sede af ned til porten. 

Da vi var næsten dernede, kom 
der én ud og lukkede den. Det 
var helt tydeligt, at hun havde 
sagt: ”Den port skal lukkes, for 
de to skal jeg have fat på.” 

Men vi løb igennem porten og 
da vi var næsten igennem, fik 
han fat i skulderstroppen på min 
kammerat, og den rev han af. Vi 
var klar over at det var ikke godt 
at komme hjem til kasernen med 
sådan en skulderstrop, for det 
ville straks blive opdaget. 

Og det gjorde det også, men da 
havde vi været inde et sted og 
fået den syet på igen, for vi vid-
ste hvor skrædderen boede… ”
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”Der var masser af kammerat-
skab og sammenhold i Sønder-
borg, og der var altid nogen der 
havde noget sjov for. Jeg var på 
korporalskolen i et halvt år og så 
kom jeg til Haderslev Kaserne og 
dér var jeg også i et halvt år.”

”Derefter kom jeg hjem og skulle 
være hjemme, men jeg skulle jo 
ud og lære noget. Derfor kom jeg 
ud at tjene på en stor gård oppe 
ved Gabøl, hvor vi havde blan-
det hesteopdræt af jyske heste 
til fremavl med store stamtav-
ler og sager. Vi havde 70 heste, 
og det var også interessant og 
et godt sted at være. Vi var en 
slags landbrugselever, det kunne 
de gode gårde få dengang. Vi 
skulle selvfølgelig på skole osv. 
bagefter.”

”Jeg var der i et år og fordi jeg 
var den ældste elev, blev jeg sat 
til at styre hesteafdelingen. Der 
var også andre med til det, men 
jeg havde ansvaret, bl.a. for at 
de blev fodret og striglet. 

Vi havde en gammel mand der 
hed Andreas, som var kommet 
i pension deroppe og en af dem 
der vidste mest om heste. Når de 
var ude at købe heste og hingste, 
var der jo mange penge på spil. 
Så skulle de rigtig være dygtige 
til det, og derfor var han der.

Dres lavede ingenting. Han gik 
rundt og kommanderede, som 
han bedst kunne. Men vi skulle 
jo træne de her hingste og det 
foregik på alléen i indkørselen til 
hovedgården. Det var gerne mig, 
der skulle det på grund af min 
position. Så Dres stak mig en 
pisk og svang selv en pisk, og så 
skulle hestene jo rende. Vi skulle 
have dem til at løbe helt lige, el-
lers trak de på benene, når de 
skulle sælges. Så jeg løb med 
sådan en hingst, og det skulle 
foregå efter et helt bestemt træ-
ningsmønster, så den løb lige og 
med den helt rigtige fart.

Hvis det ikke var gået som det 
skulle efter en løbetur, så svirpe-
de Dres lige en snert med pisken. 
”Hov, det må du sgu undskylde,” 
sagde han.

Men det var også helt sjovt. 

Dér fik vi da lært at køre sådan 
nogle heste. Det var store kraf-
tige dyr, de var voldsomme. Fle-
re af dem var næsten ikke til at 
styre, men dem var vi så to om. 
Nogle af dem ville gå bagved én 
og ville slå med forbenene. Dem 
skulle vi have sadel på, og der 
havde vi én, som havde forstand 
på dem. Han kom ned for at lære 
os, hvordan vi skulle tackle dem. 
Så skulle vi være to mand. Én 
på hver side med en snor i hing-
sten. Når den så gik op, skulle vi 
trække den bagover, så den slog 
hovedet i jorden. Og det gjorde 
vi så ved et par af dem. Når de 
kommer op på bagbenene, er ba-
lancen ikke så god. Vi trak dem 
bagover, så slog de hovedet ned 
i jorden, og så var de fravænnet 
med det. De gjorde det aldrig 
mere.”

”Det krævede gode kræfter at 
styre sådan nogle store heste, 
også når de skulle skos. Det ske-
te, når de var fire år gamle. De 
var jo ikke vant til det - havde 
gået ude i marsken, og pludselig 
skulle de have benene op.

Da var der en lille én, der hed 
Julius. Han og jeg skulle holde 
hestene, mens smeden skoede 
dem. Julius var en lille tæt fyr og 
vi var begge to rimeligt stærke. 
Julius ville stå bagest, så han 
havde armene rundt om mig, og 
så skulle jeg holde i benene. 

Og hingstene sparkede jo, og ind 
imellem fik vi nogle ture, men vi 
måtte ikke give slip, for så var 
de ikke til at have med at gøre 
bagefter. Det var jyske heste, der 
vejede noget.”

”Så vidt jeg husker, fik vi 2100 
kr. i elevløn om året. Det var i 
50’erne. Det er længe siden. Så 
det er jo noget mere i dag selv-
følgelig, men vi kunne da klare 
os med det. Vi boede dér, fik kost 
og logi og havde nogle rigtig fine 
karlekamre med badeværelse på 
karlekammergangen. 

Og så havde vi en folkestue, hvor 
vi spiste, og om aftenen havde vi 
lov til at sætte os inde ved her-
skabet. Det var skam fint dér, så 
det var et rigtig godt sted.

Vi var 5-6 elever, tre daglejere, 
to fodermestre og tre tjenestepi-
ger. Så dér var jo også altid le-
ben. Engang havde en af piger-
ne fundet én nede fra byen, og 
så blev vi enige om at sætte en 
stopper for det. Han kom altid på 
cykel. Engang han kom, lagde vi 
flagstangen ned. Så trak vi cyk-
len ned over flagstangen, hejste 
stangen og skruede den fast. Så 
kunne han ikke få sin cykel fri. 
En anden gang blev han låst inde 
i garagen. Om morgenen da fo-
dermesteren kom, lavede han 
larm, og så lukkede vi ham ud. 
Men de blev ved at komme sam-
men de to. Det var selvfølgelig 
for sjov. Sådan var vilkårene jo 
også …”
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De gjorde Høje Kolstrup smukkere for os alle!

Høje Kolstrup kirke udvides
En udvidelse af kirken på Høje Kolstrup er ved at tage form. 
Vi startede i marts, hvorefter byggeriet gik i stå på grund af 
vintervejret. Men nu arbejdes der igen efter en plan, hvor-
efter vi skal være færdige omkring 1. september.

Siden kirken blev bygget i 1998, har der været planer for en 
udvidelse, så vi kunne få nogle bedre forhold for det daglige 
virke i kirken, og eftersom Høje Kolstrup-området er tænkt 
som udbygningsområde i Aabenraa by, bl.a. i forbindelse 
med udvidelsen af sygehuset – ja, så var der jo flere grunde 
til at komme i gang.
Udvidelsen, som vi laver nu, kommer til omfatte et nyt ind-
gangsparti og foyer (våbenhus), et køkken, et møderum, 
toiletter, kontor og depotrum (så er der senere også en plan 
for et større mødelokale). 

Byggeriet udføres af byggefirmaet Rudebeck fra Padborg (i 
totalenterprise) og arkitekt Mads Thuesen Møller, og med 
planlagt afslutning omkring 1. september, vil byggeriet også 
foregå igennem hele sommerferien.

Vi er sikre på, at vi med de nye lokaler får væsentlig bedre 
arbejdsforhold for vort personale - og bedre muligheder for 
de mange aktiviteter, som dagligt foregår ud fra Høje Kol-
strup kirke.

I byggeperioden er indgangsforholdene til kirken ændret. 
Den normale hovedindgang er lukket, og det betyder, at 
indgangen til kirken nu sker fra vestsiden.
Kom og kig – velkommen i Høje Kolstrup kirke.

Jens Peder Poulsen
Form. for menighedsrådet

Over 50 skønne mennesker mødte op søndag mor-
gen d. 21. april kl. 9.00 i Agoraen. Morgenen bød på 
det smukkeste forårsvejr, og det var tydeligt, at alle 
medbragte det gode humør til dagens indsamling. 

Under morgenkaffen blev der budt velkommen af 
Birgitte og Erik, som bl.a fortalte om de praktiske 
ting i forbindelse med indsamlingen. 

Efter kaffen og de praktiske informationer, gik alle 
folk i hver sin retning for at samle affald ind fra bu-
ske, stier og krat. 

Der blev fundet og indsamlet uanede mængder af 
affald. Det kan b.la nævnes, at der var alt fra fyldte 
champagneflasker, cykelstel, 4 tykke bøger, tastatur, 
pc-højtalere, MASSER af tommer dåser/flasker samt 
andet affald i form at papiraffald. 

Efter indsamlingen samledes alle igen ved Agoraen, hvor der nu var tændt op i grillen. Middagsmaden 
i form af pølser og brød samt lidt væske til halsen, kunne nu nydes i selskab med alle indsamlerne og 
hjælperne fra Paraplyforeningen. 

En superskøn søndag formiddag i dejligt selskab gik desværre alt for hurtigt, men jeg er sikker på, at der 
næste år vil møde endnu flere op til denne hyggelige dag. Indtil vi ses næste år ved REN DAG-arrange-
mentet, skulle vi så ikke hjælpe hinanden med at passe endnu bedre på vores dejlige bydel. 
Det håber jeg :-) 

1000 tak for i år og på gensyn til næste år - Susanne Wrang, Bydelsjournalist.
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Også på Høje Kolstrup blev der traditionen tro fejret ”Sommer i By”
Børn fra børnehaven Spiretoppen, fra den kommunale dagpleje og fra private dagplejere
gav beboerne langs stierne på Høje Kolstrup en flot oplevelse med flag og grønne bøge-
grene d. 3. maj. 

PETANQUE PÅ HØJE KOLSTRUP 
Vi er en lille samling beboere med vidt forskellige 
baggrunde, som er begyndt at spille det franske 
kuglespil PETANQUE. 
Vi spiller én gang i ugen på de ny anlagte pe-
tanquebaner foran Agoraen. 
På spilledagen mødes vi og spiller et par spil ind-
byrdes mod hinanden - opdelt i hold eller indivi-
duelt. 
I pauserne mellem spillene nyder vi den med-
bragte kaffe eller lignende. 
Derudover nyder vi det hyggelige og sociale sam-
vær med hinanden, men vi vil samtidig rigtig ger-
ne have nogle flere at spille sammen med, og det 
er der, du kommer ind i billedet. 
Er du interesseret i PETANQUE-spillet og kunne 
du tænke dig at lære spillet at kende fra grunden, 
så mød op: 
         

LOPPEMARKED  LOPPEMARKED  

Høje Kolstrup Boldklubs loppemarked afholdes 

søndag d. 08.09.13.

Smid endelig ikke noget væk -  vi kører rundt 
og samler ”lopper” ind 

lørdag d. 07.09.13.

Indtjeningen ved loppemarked og tombola  går til 
klubbens fodbold- og håndbold afd. 

Uden dette økonomiske bidrag ville det være svært 
at drive klubben – så TAK fordi du tænker på os.

Med venlig hilsen Aktivitetsudvalget

HVER MANDAG 
KLOKKEN 19:00 

foran Agoraen 
(Torvet) 

Vel mødt og 
hjertelig velkommen 

   
De aktive spillere. 

Kontakt 50 22 44 45

Børnene startede i det dejligste solskinsvejr i 
Spiretoppens afdeling på Nyløkke, med boller og 
saft. Der blev sunget forårssange til tonerne af 
trommemusik. 
Herefter gik det samlet på små, korte ben ud på 
stierne, mod Lergårdens ældrecenter. I blokkene 
stod folk på altanen og vinkede til børnene, som 
vinkede igen med bøgegrene og flag. 

Udenfor ældrecentret sang børnene for de forvent-
ningsfulde ældre. Og for de ældre, der ikke var i 
stand til at komme ud, var der en mobil kommando 
af sangere fra børnehaven, der underholdte inden-
dørs. Også her var der stor begejstring for børnenes 
livlige toner og deres flotte bøgegrene. 

Dagplejen spiste herefter deres madpakker ved pleje-
hjemmet, og børnehavebørnene fik deres medbragte 
klemmer i Spiretoppens afdeling på Lergården. Alle 
unger afsluttede dagen med is! 

Sommer i By var dagens absolutte højdepunkt for 
både børn og ældre og vil ifølge arrangørerne selvføl-
gelig blive gentaget næste år. 

Af Tavs & Helle Roworth
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Igen en fantastisk KulturCocktail 

på Høje Kolstrup d. 14. april! 
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Høje Kolstrup Portrætter

Morten Agerbæk, købmand
Da jeg var barn, var jeg ikke – som de fleste af kamme-
raterne – så interesseret i at lege røvere og soldater. Det 
interesserede mig mere at jonglere med bolde. Med min-
dre bolde. Jeg kunne spille med 4 bolde på én gang. Se-
nere med hele 6 bolde. Det var noget, der imponerede....
pigerne.
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De to små skovtrolde Trille og Trolle er klar til at indtage landets 
håndboldforeninger, herunder også Høje Kolstrup Boldklub
De to trolde disker op med små, sjove eventyr, der 
tryllebinder de 2-5 årige børn til at røre sig og lege 
både med og uden den fantastiske håndbold.

”Trille og Trolle i underskoven” er et magisk eventy-
runivers, som ved hjælp af små troldehistorier, spe-
cieludviklet musik og troldematerialer skal skabe en 
unik legeplads for de mindste børn og deres foræl-
dre i håndboldhallerne.

Udover at give børnene og deres forældre en fælles 
og forrygende oplevelse, styrker ”Trille og Trolle i 
underskoven” børnenes motorik og giver dem nogle 
kompetencer til gavn på deres udviklingstrin.

Høje Kolstrup Boldklub – HÅNDBOLD

Trænere søges til
U8 piger/drenge: 

Onsdage  17.00-18.00

U12 drenge: Mandage 15.30-16.30 & 
onsdage 18.00-19.00 

Træningsstart første uge i september. 

Klubben tilbyder gerne trænerkurser.
Kontakt venligst Ulla Kristensen på tlf. 

74626442/40378910

Mvh.
Håndboldbestyrelsen

Virker ”Trille og Trolle i underskoven” som noget for dig og dit barn, - så mød op i Høje Kolstrup Boldklub 
d. 04.09.13 kl. 16.00-17.00 i Agoraen,  og få masser af grin, hygge og sved på panden sammen.

At rejse er at leve 
Er du efterlønner, pensionist eller førtidspen-

sionist kan du stadig nå at melde dig til Rejsen 
2013. Der er nemlig stadig ledige pladser!

Vi vil spille petanque, spadsere en tur, 
slappe af, grine sammen eller tage på udflugt. 

Huset, vi har bestilt, er et 5 stjernet hus på Als 
fra den 14. til 21. september . 

(du finder husbeskrivelse på www.dansommer.dk 
katalog nummer D1047) 

Du kan få enkeltværelse for 2300,-kr. incl. mad 
eller dele med en anden for 1450,-kr. 

Vi hjælper hinanden med at lave mad og plan-
lægger sammen, hvad vi vil spise eller lave. 

For nærmere informationer ring til 
Jutta Carstensen på mobil 61 20 86 28 eller 

sende mail til jca@salus-bolig.dk

Succesen gentages! 

Husk, der er Høje Kolstrup 
Sommerbio: 

fredag d. 23. august 2013 

Kom og nyd en god film under 
åben himmel! 

Følg med på www.hoejekol-
strup.dk og Høje Kolstrups 
facebookside for flere informa-
tioner senere.
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”Håndværker-røv og gangnam-style” i Agoraens karaterum
Tekst & fotos af Susanne Wrang

Hver tirsdag fra 16.30 - 17.15 lyder der høj mu-
sik fra rummets musikanlæg. Inde i salen danser 
ca. 40 drenge og piger i alderen 5 -8 år til bl.a. 
Børne MGP-sangen ” Håndværker-røv”, verdens-
hittet  ”Gangnam-style”  samt mange andre ryt-
miske sange. 

Under hele forløbet har instruktørerne samt deres 
hjælpere alle børns fulde opmærksomhed og bør-
nene er med i dansene. Synet i karaterummet er 
næsten ikke til at beskrive med ord - Der er gang i 
hofterne, de store smil er på alles læber, luften er 
varm og kinderne æblerøde. 

Begejstringen hos de mange fremmødte er ikke til 
at tage fejl af - dette nye tiltag af Jette og Naja er 
en succes.

Som ventende forældre og ”tilhører” på gangen 
kulminerer det hele, når undervisningen er fær-
dig, døren går op med et brag og 40 glade børn 
kommer løbende ud på gangen og næsten i kor 
råber: ”Yes, vi dansede til ”Håndværker-røv” og 
”Gangnam-style”.

I skrivende stund arbejdes der på, om Jette og 
Naja starter et nyt hold op i september/oktober 
2013.

Til Jette og Naja: 1000 tak for et supergodt initia-
tiv.

Projekt ”Børns sjæl”
Ana Monica, som pt. er ansat hos 
Mariehønsene (Spiretoppen afd. 
Lergården), har den seneste tid 
arbejdet med børnene på stuen 
og lavet et kreativt malerforløb 
med dem. Det er der kommet 
dette smukke billede ud af.

Da billedet desværre var for stort 
til at være i børnehaven, fik det 
lov til at hænge i Agoraens ind-
gangsparti, hvor det passer helt 
perfekt ind. 

Fredag d. 8. juni var der fernise-
ring for børnene samt klipning af 
den røde tråd.

Gør jer selv den tjeneste at gå i 
Agoraen og se det flotte billede 
samt læse den flotte projektbe-
skrivelse, Ana Monica har skre-
vet.

Billedet fortjener MANGE besøg.

Hilsen Susanne Wrang - mor til 
Mathilde hos Mariehønsene i Spi-
retoppen samt Bydelsjournalist.
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Sosu-skolen i Aabenraa har lavet  
et særligt intro-kursus for bor-
gere med en anden kulturel bag-
grund, der kan bane vejen for en 
fremtid som social- og sundheds-
medarbejder
To-sprogede borgere med en an-
den kulturel baggrund får nu en 
helt ny og enestående chance for 
at komme i gang med en uddan-
nelse indenfor social- og sund-
hedsområdet.
Social- og Sundhedsskolen her i 
Aabenraa starter til efteråret et 
særligt kursus for folk, der end-
nu ikke har tilegnet sig så meget 
dansk, at de kan optages på sko-
lens særligt tilrettelagte grund-
forløb for elever med en anden 
kulturel baggrund, og hvorfra 
de efterfølgende kan søge ind 
på skolens uddannelse til sosu-
hjælper. Borgere, der har be-
grænsede danskkundskaber, kan 
sagtens gå rundt med en lyst til

at arbejde med pleje og omsorg 
og gøre en personlig forskel for 
andre mennesker, der enten er 
oppe i årene eller ude af stand til 
at klare sig selv – for eksempel 
som sosu-arbejder.

”Derfor lancerer vi nu et nyt ind-
ledende intro-kursus, der både 
giver eleverne nogle ekstra, re-
levante danskkundskaber plus 
en grundlæggende indsigt i pleje 
og omsorg”, fortæller underviser 
Anne Søgaard fra sosu-skolens 
kursusafdeling.

Hun tilføjer, at introkurset egner 
sig godt til en del af de to-spro-
gede beboere, som blandt andet 
har adresse og bopæl på Høje 
Kolstrup – kun få hundrede meter 
fra Social- og Sundhedsskolen på 
Bjerggade. Derfor denne omtale i 
beboerbladet Gadespejlet.

”På selve kurset, der sammenlagt 
varer ti uger, vil eleverne lære om 
en lang række af de opgaver og 
hjælpemidler, som ældre menne-
sker bruger i deres hverdag. Fra 
kørestole og plejesenge til nog-
le af de sygdomme, som ældre 
mennesker ofte kan få. Oveni det 
undervises der i dansk, som un-
derstøtter de fag og de udtryk, 
som bruges i praksis”, redegør 
Anne Søgaard.

Hun tror og håber på, at kurset 
vil være et godt tilbud til den 
brede gruppe af de beboere med 
en anden kulturel baggrund, som 
også bor på  Høje Kolstrup.

”Kurset tager hensyn til at kur-
sisterne ikke er særligt stærke i 
det danske sprog. Det er nem-
lig et ganske særligt introforløb 
udelukkende for tosprogede ele-
ver med en anden kulturel bag-
grund. Kurset kan bruges til at 
finde ud af, om de enkelte ele-
ver har evnerne, lysten og mo-
tivationen til at gå videre i den 
retning og eventuelt uddanne sig 
til social- og sundhedshjælper”, 
understreger Anne Søgaard fra 
Sosu-skolens kursusafdelingen.

Er du blevet interesseret i det nye 
kursus, skal du hurtigst muligt 
kontakte Jobcenteret i Aabenraa 
Kommune, for at blive godkendt 
til og optaget på kurset. Kurset 
begynder mandag 7. oktober og 
stopper igen fredag 13. decem-
ber.

Du kan også kontakte Sosu-sko-
len på Bjerggade 4M eller på tlf. 
73 33 43 00 for at få yderligere 
information om det nye introduk-
tionsforløb.

Aabenraa Kommune er fortsat med i Bogstartprogrammet, som 
startede i Danmark i 2009. Regeringen har nemlig på baggrund 
af de gode erfaringer fra den første runde besluttet at forlænge 
Bogstart. Det nye program kører fra 2013 til 2016.
Bogstart forsyner børnefamilier i udvalgte boligområder på Høje 
Kolstrup med gratis bogpakker op til fire gange, inden barnet fyl-
der tre år. I Aabenraa Kommune samarbejder Aabenraa Biblio-
tekerne med Børnehaven Spiretoppen, Familiebasen og Mamma 
Mia om Bogstart.  
Tove Düwel fra Aabenraa Bibliotekerne har stået for uddelingen 
af bogpakkerne på Høje Kolstrup siden 2009. Tove er rigtig glad 
for, at projektet fortsætter. ”Jeg har oplevet, at familierne tager 
bøgerne til sig og får inspiration til at tale med børnene om bø-
gerne”. 
Tove fortæller, at formålet med Bogstartprogrammet er at give 
børn og deres forældre gode fælles oplevelser med bøger.  Ved at tilbyde familierne gratis bogpakker er det 
hensigten at styrke forældrene i at støtte deres børns sproglige udvikling, fremme børns kærlighed til bøger 
og opmuntre familier med små børn til at benytte sig af bibliotekets tilbud.
Som en del af Bogstartprogrammet bliver der to gange om året lavet arrangementer i Børnehaven Spiretop-
pen, hvor Tove uddeler bogpakker til de 3-årige børn. ”I marts 2013 havde vi inviteret Maria og Helene, to 
pædagogstuderende fra UC Syd til at lave et rim og remsearrangement.  Det var en stor succes hos børnene, 
så til efteråret har vi inviteret dem igen” slutter Tove.

Nyt intro-kursus for Høje Kolstrups tosprogede beboere

Bogstart  - 4 år mere på Høje Kolstrup
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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 
Tilmelding  på : www.drive-safety.dk 

            Tlf. 23 49 28 82 

Kørekort til bil - 8.800  

       samt generhvervelse           
HURTIGT – NEMT – BILLIGT !! 
   Kvalitet til fornuftig pris !! 

OBS :  Vi ligger på Storetorv 9A i Aabenraa           

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 

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.


