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Så tag dog ansvar!!
Da min kollega forleden var på én af sine rituelle spadseretu-
re rundt i området, og passerede henover ”Lillebæltsbroen”, 
mødte der hende et yderst ejendommeligt syn:

Ovenpå det store, udspændte sejl ved Agoratorvet hoppede et 
par store drenge omkring. Som på en trampolin. Under sejlet 
stod en lille gruppe smådrenge og grinede og tiljublede vanda-
lerne. Ganske uforstyrret fortsatte aktiviteten, selvom kollega-
en efterhånden havde bevæget sig ganske tæt ind på løjerne. 
- Hvad bilder I jer ind? tillod hun sig at råbe.

Smådrengene holdt inde med deres æggende tilråb, og de to 
på sejlet ophørte med at hoppe. De kravlede ned. Og jo, de 
forstod da risikoen ved den aktivitet, de havde udfoldet. Og 
nej, vist var det da ikke særlig fornuftigt. Hvis da overhove-
det. Og det var da heller ikke sådan tingene skulle bruges. 
Og det vidste de da godt. De var til at tale fornuftigt til. Og 
med. Og ingen ”dumme kælling” i ryggen på hende, da hun 
gik videre. 
Det, der undrede, eller måske snarere harmede kollegaen, 
var det forhold, at den slags overhovedet finder sted. At den 
form for hærværk overfor ting, der tilhører os alle, at den 
overhovedet finder sted. At man gentagne gange lægger øre 
til beretninger om tilfælde, hvor børn eller unge har udfoldet 
sig uhensigtsmæssigt uden at nogen har grebet ind.

-Det nytter jo ikke. -De er bare sådan. Udenfor pædagogisk 
rækkevidde. 

Men nej! De er ikke altid udenfor rækkevidde. Men de savner 
– af og til – at vi voksne tager os sammen og pointerer det 
ansvar vi alle skal udvise i forhold til vore omgivelser. Det 
gælder såvel overfor vore medmennesker som i forhold til 
vore fælles ting og værdier. Alene på den måde, og igennem 
den indsats:
– at tage ansvar og at udvise mod til at ”blande os” og råbe 
op, når flødeskummet godt nok ligner, men smager af lort, 
kun på den måde, kan vi – også om 10 år – være stolte af 
Høje Kolstrup. 

For de beboere i området, som på et mere overordnet niveau 
ønsker at tage del i ansvaret, er der inviteret til Workshop i 
Agoraen den 5. oktober. Formålet med sammenkomsten er – 
efter velkomsten, de indledende orienteringer og en frokost 
- at få valgt og sammensat et bydelsråd. Nu er det vores tur. 
”Skal bydelen bevare sit gode image, som BYDEL MED HJER-
TE, skal vi til selv at bidrage”.

Nu gik det – på de fleste områder – lige så godt, så hvorfor 
nu det? Hvor går mor nu hen, og hvad skal der så blive af os? 
Vi skal til selv at tage over. Selv påtage os ansvaret for den 
videre udvikling af bydelen. I fællesskab skal vi nu påtage os 
at vedligeholde og videreudvikle de initiativer og aktiviteter, 
som igennem investeringer og mange frivilliges indsats, er 
blevet en del af bydelens image. Og omdrejningspunktet for 
alt dette skal hedde et ”bydelsråd”. (Læs nærmere i tillægget 
til dette blad.)

Men før vi når så vidt, som dertil at der sidder et bydelsråd, 
er enhver af os da mere end velkommen til at udvise ansvar i 
form af ”at blande os”, eller – som det bl.a. hedder i oplægget 
til workshoppen - ”at udvise rettidig omhu, hvis noget ser ud 
til at kunne gå galt”. Og eventuelt råbe:
-Hvad bilder I jer ind?
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TAK! Rigtig mange borgere bruger en del 
af deres fritid på frivilligt arbejde – også på 
Høje Kolstrup. Det er f.eks. ildsjæle i for-
eningslivet, bestyrelsesmedlemmer og an-
dre frivillige grupper, der bruger en del af 
deres fritid på at gøre Høje Kolstrup til et 
bedre sted at bo og være. Det vil vi gerne 
anerkende og sige tak for. 

Er du en af dem, der bruger din fritid på fri-
villigt arbejde på Høje Kolstrup? Så kom og 
tilbring et par hyggelige timer sammen med 
de andre frivillige i bydelen. 

Der vil være underholdning, lidt godt til ga-
nen og god mulighed for at udbygge dit net-
værk og komme i kontakt med andre frivil-
lige. 

SYNLIGGØRELSE: Der vil være mulighed 
for, at I laver en lille stand, hvor I synliggør 
jeres bestyrelse, forening eller gruppe med 
en lille udstilling. 

Der vil ligeledes være mulighed for at frem-
lægge foldere m.v. Kontakt Netværksbasen, 
hvis du/I ønsker at benytte ovenstående til-
bud på mail: slp@salus-bolig.dk eller på mo-
bil: 24 77 39 18

Frivillig Fredag er indstiftet af daværende 
socialminister Benedikte Kiær i frivilligheds-
året 2011. Frivillig Fredag er altid den sid-
ste fredag i september. Dagen skal være en 
markering og anerkendelse af frivillighed.

På landsplan er det Frivilligrådet, der står for 
koordinering af dagen. Frivilligrådet er ned-
sat af Social & Integrationsministeriet. 

Se mere på www.frivilligfredag.dk

Mange hilsner og på gensyn

Agoraen, 
Familiebasen,  
Fuldtræfferen & 
Netværksbasen

INVITATION
Fredagsbar for alle, 

der gør en frivillig indsats på Høje Kolstrup
 

fredag d. 27. september - kl. 16–18 i Agoraens foyer
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Kom op af sofaen og vær med i løbegruppen Høje 
Kolstrup Runners!

Høje Kolstrups beboere har taget Torvet ved Agoraen til sig, og området danner oftere og of-
tere rammen omkring alskens aktiviteter.  For kort tid siden var det Høje Kolstrup Løbet, der 
med succes blev gennemført

Løb med de løbeglade Høje Kolstrup Runners
Hver uge mødes nu en gruppe af løbeglade mennesker fra Høje Kolstrup. De kalder sig ”Høje Kolstrup 
Runners”, og mødes hver lørdag kl. 14 under sejlet ved Agoraen. Her aftales den rute, der skal løbes.

En af initiativtagerne Verner Kvist Christensen oplyser, at der ikke er tale om en forening eller klub, men 
bare nogle mennesker, der kan lide at løbe og gøre det sammen med andre.

Alle kan deltage
Alle, der bare kan løbe 2-3 km, kan være med. Dem der vil løbe længere fortsætter; vender på et tids-
punkt og henter de, der tager den lidt mere med ro. Der er derfor ingen, der løber selv eller bliver væk i 
skoven. Turen er for alle; det er gratis; det er hyggeligt, og man møder mennesker fra området.

Følg med på FaceBook 
Er man på FaceBook kan man i øvrigt følge og bidrage til den åbne gruppe ”Høje Kolstrup Løbegruppe - 
HK Runners”.

Kontakt Poul Erik Sørensen på 30 91 42 12 eller Verner Kvist Christensen på 2630 6811 for at høre mere 
om løbegruppen!

Vinder Høje Kolstrup endnu 
en pris?
Kryds alt, hvad krydses kan for d. 26. september afgøres 
det om Høje Kolstrup bliver den stolte vinder af Byplans-
prisen i skarp konkurrence med Helsingør Kommune om 
Kulturhavn Kronborg og Frederiksberg og Kbhs Kommu-
ner om Den Grønne Sti/Nørrebroruten. 

Høje Kolstrup er indstillet til prisen pga. den udvikling, 
der er sket i vores bydel igennem de sidste år: renovering 
af de almene boliger, opførelsen af vores smukke sam-
lingspunkt Aktiv Torv og de mange arrangementer og til-
tag, der er gjort for at samle beboerne på Høje Kolstrup.

Selv om vi ikke vinder, kan vi være stolte af at være ble-
vet nomineret. FØLG MED I DAGSPRESSEN!

Af Tavs Roworth
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Jeg må ha’ mig selv med!

  - Arbejdet med børn og unge har 
jeg altid haft  et særligt forhold til. 
Men der er grænser for, hvor meget 
man kan tage på sig, og arbejdet 
som sygehuspræst ser jeg frem til.  
Det er en opgave af en helt særlig 
art. Du ved aldrig hvornår der er 
brug for dig, så jeg sover faktisk med 
telefonen ved siden af mig.

”Gratis mad og drikke. Vild action. 
Byg bue og pil og find ud af, om du 
kan ramme Gud”, sådan lød invita-
tionen til minikonfirmanderne.  ”Je-
sus ankommer til Brundlund Slot i 
Aabenraa”. ”

Jesus på Slottet afvikledes første 
gang i 2008 og trak 300 elever til 
fra Aabenraa kommunes skoler. Pin-
segudstjenesterne på Sønderstrand. 
Tine Andsager har igennem årene 
været medarrangør og aktiv hele ve-
jen rundt.

  - Igennem fem år har jeg været 
”indeni” Jomfru Maria i forestillin-
gen ”Jesus på Slottet” på Brundlund 
Slot. Jamen, jeg er da godt tilpas 
med den rolle, men jeg har da til-
budt fremover f.eks. at spille én af 
manderollerne, og så overlade rollen 
som Jomfru Maria til én af de mange, 
yngre kvindelige præster i provstiet.

Hun har uddannet sig , Tine. Hele ti-
den været i færd med at lægge til. 
Hun er uddannet sygehuspræst. Ud-
dannet i at føre sjælesorgssamtaler 
og i at arbejde terapeutisk med sjæ-
lesorg. Og det vil være hende, der 
viderefører arbejdet med den sjæ-
lesorgsgruppe, som Annette Heden-
sted startede op. 

  
- Jeg kaster mig ikke ud i en 
hvilken som helst opgave. 
For mig er det vigtigt, at jeg 
kan stå inde for det, jeg gør. 
Jeg skal kunne opleve en 
mening med det. Det er – for 
mig – alt afgørende. At jeg 
har den helt klare oplevel-
se, at jeg har mig selv med. 

Vi tog afsked uden akkompagnement 
af hunden. Måske skulle den snart 
luftes, eller Tine skulle på en løbetur 
rundt i området.

Af Karsten Espersen

Der lyder voldsom gøen bag døren 
da jeg ringer på til præsteboligen 
på Lergård. Foroverbøjet, og med 
et fast greb i hunden får Tine Baarts 
Andsager både lukket døren op, budt 
indenfor og givet håndtryk.

  - Det er altså ingen ulempe at ha` 
en hund, understreger hun venligt 
da vi har sat os til rette.
Man lærer et område og dets bebo-
ere godt at kende, når man sådan 
er tvunget på luftetur nogle gange i 
døgnet.

Tine begyndte som ganske ung præst 
i Sengeløse på Sjælland i 1999. Efter 
6 gode år i det nordøstsjællandske 
kom hun til Aabenraa sogn. Det var 
i 2005 og med hjemadresse på Flad-
holm og  tjeneste ved Skt. Nikolaj og 
Høje Kolstrup kirker. 

Med 200 flyttekasser ankom hun og 
familien for 14 dage siden så til Høje 
Kolstrup. I et hjørne står tre store 
flyttekasser. Det er bøger. Det sidste, 
der mangler at blive pakket ud og sat 
på plads. 

Så er de her. Tine og familien.

  - Jeg er meget overrasket over så 
meget liv der er heroppe, fortæller 
hun og lyder overrasket.
Jeg har da haft tjeneste heroppe 
hver anden søndag  igennem en år-
række nu. 
Man kørte jo bare igennem skoven 
op over…

- Camma Larsen Ledets Vej, hjælper 
jeg.

  - Ja, jo. Og så stod jeg her. Jeg op-
levede jo ikke området.

  - Det var sådan: ”Vi flytter bare 
derop”, tænkte jeg. Jamen, jeg ane-
de jo ikke, hvad det var, vi ankom til. 

  - Og så pludselig er vi en del af 
det. Når jeg er rundt med hunden, 
eller når jeg løber en tur. Jamen her 
jo skønt. Og livligt.  

Halvtres procent her, halv-
treds procent der
 - Vi  har fået en fin velkomst. Flere 
fra menigheden har været omkring 
og hilse på, og vi måtte – desværre 
– afslå at medvirke ved den gadefest 
vi var inviteret til. Vi stod midt i flyt-
ningen.

Tine overtager Anette Hedensteds 
tjenester og bliver  ”fuldtidspræst” 
ved Høje Kolstrup Kirke. Det vil sige 
at kun halvdelen af stillingen er hel-
liget gudstjenester ved kirken. Den 
resterende del  tjener hun som sy-
gehuspræst.

  - Ja, sådan er det. Jeg må lægge 
noget af det arbejde bag mig, som 
jeg da har været rigtig glad for at ha’  
været en del af.  Minikonfirmanderne 
for eksempel.

- et velkomstinterview med vores nye præst
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Beboerne på Hørgård 27-327 har 
fået deres helt egen krolfbane
Af Inge Jørgensen

 
 
Afdelingsbestyrelsen har været initiativtager 
til etablering af banen efter ønske fra nogle af 
beboerne.  
 
Enkelte af beboerne har også været med til at 
etablere banen og var selvfølgelig også med til 
indvielsen sammen med en del andre interes-
serede.  
 
Efter at banen var blevet skudt åben af Hansi 
Petersen, blev deltagerne fordelt på forskellige 
hold og prøvede så at spille sig igennem hele 
den 12 hullede store bane. 
 
Et par ”rigtige” spillere nede fra byen deltog 
for at fortælle om regler og vise, hvordan man 
spiller krolf.  
 
Banen findes ved Hørgård 139, og her er der 
ophængt en plan over banen sammen med 
reglerne. 

Ønsker man at tage et spil, skal man selv med-
bringe køller og kugler.

Torsdag d. 1. august 2013 blev der holdt 
indvielse af den nye bane. 

Arbejdernes Landsbank sponserer nyt fodboldtøj til U10

Torsdag den 29. august fik HKB Høje Kol-
strups U10 fodbolddrenge en glædelig over-

raskelse, da de mødte op til kamp på 
Høje Kolstrup Arena. 

Træner Line Jørgensen kunne nemlig 
aflevere et spritnyt sæt fodboldtøj til 

alle spillerne.

Sættet til drengene, der består af trøjer, 
bukser og strømper, er sponsoreret af Ar-

bejdernes Landsbank i Aabenraa.

U10- holdet kvitterede med  en venlig tanke 
til banken ved at vinde 9-2 og 6-1 over 

henholdsvis Vojens og Hammelev. 

Ved at vinde begge kampe, vandt de samti-
dig et væddemål over den stakkels træner, 
som til den efterfølgende onsdagstræning 

skal give sodavand og flødeboller. 

Tekst & Fotos: Tavs Roworth
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Årets Loppemarked
HKB Høje Kolstrup Boldklubs store loppemarked sluttede søndag eftermid-
dag med et, efter omstændighederne, tilfredstillende resultat

Gæsterne kunne fra kl. 10.00 besøge Agoraen og prø-
ve at gøre en god handel. 

Udenfor hallen havde nogle af Socialdemokratiets lo-
kale byrådskandidater taget opstilling, herunder borg-
mesterkandidat Poul Kylling Petersen. Her blev delt 
æbler ud og hæfter med opskrifter på ”Grillet Kylling”. 

I foyeren var der børn med stande fyldt med legetøj i 
alle afskygninger. Her havde børnene rig mulighed for 
at finde alt - lige fra elektronik til tøjdyr. Også voksne 
der søgte gaver til børn og børnebørn var mødt op. 

I cafeteriaet var der salg af kager, kaffe og saft. Tom-
bolaen rullede flittigt, og mange vandt gode gevinster. 
Andre var mindre heldige. 

Boldklubben er taknemmelig for lopperne 
Boldklubbens Hanne Jensen er glad for alle de fine ting 
der blev skænket til loppemarkedet og til tombolaen. 
Hun er meget taknemmelig på boldklubbens vegne og 
skønner på, at folk tænker på dem. 

Hun kunne dog alligevel ønske sig, at lidt flere ville 
kigge forbi og få en kop kaffe, et stykke kage eller 
prøve lykken i tombolaen. Bare møde op og støtte det 
lokale initiativ. Men hun oplyser, at konkurrencen har 
været stor fra flere andre loppemarkeder samme dag. 
Blandt andet i Rødekro. 

Fint resultat 
Efter omstændighederne er hun dog tilfreds med re-
sultatet, der ligger en lille smule under gennemsnit-
tet. Boldklubbens medlemmer kan nu glæde sig over 
14.000 kr. mere i kassen til udstyr, bolde og andet. 

De frivillige havde søndag eftermiddag ryddet op og 
kunne kl. 15.56 se tilbage på en veludført indsats. 

Se video og billedgalleri fra indsamling og 
loppemarkedet på www.hoejekolstrup.dk

Tekst & Fotos: Tavs Roworth
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Danske Bank hylder FCHK`s træner

Torsdag den 29. august blev ikke en helt almindelig træningsdag for FC 
Høje Kolstrups træner og ankermand, Ahmed Beydon  

Ahmed var tydeligt overrasket, da filialdirektør Bente Oldenburg fra Danske Bank, sammen med Holger 
Jørgensen fra DBU`s regionsbestyrelse gik ind på fodboldbanen, medbringende et stort gavekort på et 
sponsorat til spillertøj til en værdi af 15.000 kr. 
Ahmed er sammen med 100 andre frivillige over hele Danmark blevet udvalgt blandt 2400 nominerede 
til at modtage en pris for deres arbejde som frivillige ledere og trænere i lokale klubber.    

Sjovt nok var ingen af Ahmeds spillere overrasket. Det var nemlig en af dem, der havde indstillet Ah-
med, nemlig Keld Brogaard.

Udvalgt af landsholdsspillere
Det var blandt andre spillere fra det danske landshold, som William Kvist og Nicki Zimling, der i sam-
arbejde med Danske Bank og DBU havde udvalgt de 100 frivillige fodbold-ildsjæle. Og til det havde 
Bente Oldenburgs følgende ord: 
”Danske bank er hovedsponsor for fodboldlandsholdet. Spillerne på landsholdet er i dag topidrætsfolk, 
men de har alle startet deres karriere i de lokale klubber. Klubberne er drevet af frivillige og uden dem 
havde vi ikke det landshold, vi har i dag. Du er en af de frivillige, som gør en forskel på Høje Kolstrup. 
Du bidrager til, at klubben udvikler sig, og det vil vi gerne hylde.” 

Fornem indstilling
Afsluttende læste Bente Oldenburg ordene i  Keld Brogaards indstilling op:
”Ahmed Beydon skal hyldes fordi han er bagmanden, der får hele klubben til at hænge sammen. Han 
var med til at starte klubben op med et mål og ønske om at samle folk fra lokalområdet til en fælles 
interesse. Han er der hver gang til træning, hver gang til kamp og han bruger sin fritid på at holde os, 
holdet, sammen i tykt og tyndt. Ahmed fortjener at blive hyldet, da han er en ildsjæl der brænder for 
det han laver og aldrig har bedt om en krone for sit arbejde. Høje Kolstrup er et område, som førhen 
var belastet med hærværk og andet, det hele er vendt op og ned nu med hjælp fra en masse frivillige, 
deriblandt Ahmed. Han har blandt andet arrangeret opvisningskampe mod Aabenraa Politi, som blev 
mødt med et stort publikum.” 

Udover tøjsponsoratet vandt Ahmed også to billetter til Danmark-Italien i oktober inklusiv et optaktsar-
rangement hos DBU.

På billedet ses holdleder Ahmed Beydon med filialdirektør i Danske Bank, Bente Oldenburg, 
Holger Jørgensen fra DBU’s  regionsbestyrelse flankeret af FC Høje Kolstrups spillere. Keld Bro-
gaard står yderst til venstre.

Tekst & Fotos: Tavs Roworth
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Er vi stadig stolte af 
Høje Kolstrup om 10 år?
De store støttede projekters tid er slut. Nu er tiden inde til at tage skeen i egen hånd i byde-
lens udvikling. Vi må i fællesskab finde ud af, hvordan vi høster frugterne af 5-6 års investe-
ringer og gode frivillige indsatser. 

Hvordan kan vi organisere os lokalt om denne vigtige opgave, så vi også i fremtiden med stolt-
hed kan vise vores handlekraftige BYDEL MED HJERTE frem?

Vær med til at danne et nyt lokalt drevet bydelsråd for Høje Kolstrup 
Vær med til at vælge 6 engagerede bydelsrepræsentanter fra Høje Kolstrup

• Måske har du lyst til selv at deltage i et bydelsråd, der arbejder med at organisere samarbejdet i bydelen 
 fremover? Så kan du stille op til mødet – se nedenfor hvordan.
• Vi inviterer ALLE, der har gode tanker og gode ideer til det fremtidige samarbejde, og ALLE som kunne 
 have lyst til selv at deltage og stille op til valg til bydelsrådet. 
• Spred budskabet. Du kender måske også nogen, der ville være en god repræsentant for vores bydel.

Der er over længere tid arbejdet på at kunne etablere et lokalt Bydelsråd. Høje Kolstrups Paraplyforening har sam-
men med Netværksbasen arbejdet med forslag til hvad et bydelsråd kan arbejde med: 

• Bydelsrådet skal sørge for god kontakt til Aabenraa Kommune, boligforeningerne, politiet og andre samar-
 bejdspartnere omkring bydelens udvikling.
• Bydelsrådet skal have høringsret i alle sager, der vedrører bydelens udvikling.
• Bydelsrådet repræsenterer hele bydelen og skal sørge for, at der er helhedsperspektiv på bydelen.
• Bydelsrådet skal holde øje med udviklingen på Høje Kolstrup.
• Bydelsrådet skal sørge for at inddrage beboerne og videreudvikle det lokale ejerskab.
• Bydelsrådet skal bidrage til formidlingen af den gode historie, så bydelens image fortsat bliver  bedre.

Der satses på et råd bestående af 1/3 gule ressourcer (de professionelle, som institutioner i området) og 2/3 
grønne ressourcer (de lokale beboere). 
Du kan læse mere om dette arbejde i den folder, der følger med dette nummer af Gadespejlet.  

De gule ressourcer besætter selv deres 3 pladser således:
- 1 plads til børne/ungeområdet.
- 1 plads til voksne/seniorer.
- 1 plads til beboergruppen med anden kulturbaggrund end dansk.

De 6 grønne pladser besættes gennem valg….. 

Kom op af sofaen! 
Vær med til at sikre bydelens nye gode image i fremtiden!

Vær med til at fortsætte den gode udvikling på Høje Kolstrup!

Giv dit besyv med - d. 5. oktober i Agoraen

Hvad kan et bydelsråd arbejde med?

Bydelsrådets sammensætning
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Kom og vær med til at vælge, hvem der skal besætte de 6 grønne pladser i bydelsrådet og vær med til 
at konkretisere, hvad bydelsrådet skal arbejde med. 

• Program:
• Velkomst
• Kort rids over arbejdet med bydelsorganiseringen
• Konkretisering af bydelsrådets rammer og opgaver
• Frokost
• Valg til bydelsrådet – præsentation – valg
• Debat mellem de valgte og de fremmødte
• Afslutning.
 
Tilmeld dig arrangement og frokost senest onsdag d. 2. oktober hos: 
netværkskoordinator Marlene Wullf - sms: 6120 8631 eller mail: mmw@salus-bolig.dk 

Husk at opgive navn, adresse og tlf. nr.

HVORDAN STILLER JEG OP????
Bedst: Du henvender dig til en af nedenstående kontaktpersoner. Her vil du også kunne få svar på eventuelle 
spørgsmål om bydelsorganiseringen.

Næsten lige så godt: Du deltager i mødet d. 5. oktober og tilkendegiver her, at du stiller op til bydelsrådet.

Når du opstiller til bydelsrådet, skal du d. 5. oktober give en kort præsentation af sig selv, og hvad du vil arbejde for 
i bydelsrådet. Præsentationen skal vare max. 3 minutter.

Kontaktpersoner:
Beboer, Erik Uldall Hansen, Tlf: 2334 4453 (grøn ressource)
Netværkskoordinator, Marlene Wullf, Tlf: 6120 8631 (gul ressorce)

NYT Høje Kolstrup Bydelsråd 
Workshop lørdag d. 5. oktober kl. 10–14 i Agoraen  

EFTERLYSNING! EFTERLYSNING! EFTERLYSNING! 
 

Er du beboer på Høje Kolstrup og 18 år eller derover? 
Så er DU måske en af de GRØNNE RESSOURCER i det nye bydelsråd! 

Du skal først og fremmest brænde for Høje Kolstrup. Du skal have lyst til at arbejde 
helhedsorienteret og struktureret med bydelens videre udvikling. 

Du skal f.eks. kunne planlægge og skabe fremdrift og udvikling sammen med andre, 
og du skal kunne præsentere egne og fælles budskaber for andre. 
Frem for alt skal du være med til at skabe god og positiv energi 

omkring samarbejdet om bydelens fremtid. 

Mange investeringer udefra har hjulpet til igennem de seneste 5-6 år. Vi har opnået næsten alt det vi kunne ønske 
os for bydelen, blandt andet nyrenoverede boliger og der er pustet nyt liv i områderne ved skole og Agora. Lokale 
og frivillige kræfter har født flere små og store aktiviteter så som Skt. Hans fest, Høje Kolstrup Løbet, Sommerbio og 
meget, meget mere. Senest kom den ny dagligvarebutik, som vi i mange år troede kun var en drøm.

Fra at være en bydel med massive imageproblemer, er vi i dag mere stolte af at bo i bydelen og for-
tæller gerne om det til andre. Beboerne i det øvrige Aabenraa Kommune har også fundet ud af, at by-
delen har fået et meget bedre ry end tidligere. Høje Kolstrups image er i dag bedre end nogensinde. 

Skal bydelen bevare sit gode image, som BYDEL MED HJERTE, skal vi selv bidrage! 
Vi kommer til i fællesskab at vedligeholde de gode resultater og drive aktiviteter med bydelens egne kræfter – os 
der bor på Høje Kolstrup i samarbejde med dem, der arbejder her.

Det er ikke for tidligt at komme i gang med at samles om en bydelsorganisering – et bydelsråd, der kan holde øje 
med, at den positive udvikling fortsætter, og som kan udvise rettidig omhu, hvis noget ser ud til at kunne gå galt. 

Det er lykkedes at vende udviklingen på Høje Kolstrup
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Høje Kolstrup Sommerbio 2013

Igen i år var der indbudt til film under åben himmel, da Aktiv Torv for 2. gang dannede rammen for Høje 
Kolstrup Sommerbio d. 23. august 2013. Filmen blev vist på et 700 tommer stort lærred, udlånt af Jes-
pers Rejsebiograf, som leverer lyd og billede i meget høj kvalitet og har mange års erfaring fra bl.a. Zulu 
Sommerbio. Høje Kolstrup Sommerbio blev arrangeret i samarbejde mellem Aabenraa Kinorama, Para-
plyforeningen og Netværksbasen på Høje Kolstrup. Igen i år var det publikum der med en forudgående 
afstemning bestemte, hvilken film der skulle vises, og valget faldt på filmen ”Drengerøve 2”. 

 

Af Vivi Sprenger

Det er en fornøjelse at opleve, at flere unge arbejder frivilligt til arrangementet med sommerbio. Således 
kunne man ved billetsalgs stederne møde henholdsvis Mads Boisen Skjøt og Benjamin Pacolli, der også 
har været med til at arrangere paintball og Street party. De kan lide at være med til at have indflydelse 
og få ting til at køre. Begge går til daglig på 10. klasse skolen. Ved det andet billetsalg sad Kathrine Jør-
gensen og Sarah Christoffersen, og gav nogle frivillige arbejdstimer til det gode formål. Begge de unge 
piger gav udtryk for, at de kunne lide at gøre en forskel, uden at de behøvede at få noget igen. Og at det 
giver dem en glæde, at kunne bidrage til arrangementet. Uden frivillige hjælpere, ville et arrangement 
som Sommerbio på Høje Kolstrup ikke kunne lade sig gøre, så vi vil benytte lejligheden til at sige tak 
for indsatsen til både Kathrine, Sarah, Benjamin, Mads og alle de andre, der gav en hjælpende hånd til 
fællesskabet. 

Da tidspunktet for filmens start nærmende sig, kunne man iagttage, at folk hyggede sig, og havde med-
bragt tæpper, puder og stole. På en af trappeafsatserne havde Rina og Svend Julius fra Tinglev, gjort sig 
det bekvemt. I anledning af deres 10 års bryllupsdag, havde Rina arrangeret sig med sin svigermor, så 
hun kunne passe børnene. Rina kunne så overraske sin mand med en biograftur under åben himmel. Den 
romantiske historie kunne vi ikke stå for, så parret fik overrakt en rød slush-ice med to stk. sugerør og 
en portion popcorn fra Kinorama, som et tillykke med deres bryllupsdag. 

Sanne fra Netværksbasen bød velkommen, og forklarede 
hvorfor det i år kostede 40 kr., for at deltage i Sommerbio. 
Sidste år fik vi kulturstøtte fra Kommunen, men det kunne 
vi ikke få i år. Overskuddet tilfalder Paraplyforeningen, og 
dermed skabes der mulighed for nye aktiviteter på Høje Kol-
strup. Efter Sannes velkomst lød der musik og Den Sønder-
jyske Garde marcherede ind på Aktiv Torv, og spillede nogle 
numre. 

Efter at have set filmen ” Drengerøve 2”, der affødte adskil-
lige latterbrøl fra publikum undervejs, kan det konkluderes, at 
det var en succes med ca. 200 gæster, i den pragtfulde lune 
sensommeraften. Et arrangement der bør gentages til næste 
år, hvor vi atter i fællesskab kan skabe en hyggelig stemning 
med medbragte tæpper; købe slik, popcorn og noget at drik-
ke i salgsboderne, og nyde en god film under åben himmel! 

Tak for et super arrangement Høje Kolstrup – godt gået igen, 
igen!
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Høje Kolstrup Portrætter:
 
Tine Baarts Andsager på én 
af i alt 200 flyttekasser

Foto: Karsten Espersen
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Fredes Spalte 

- endnu et afsnit fra Frede Uldalls spændende liv

I 50’erne
Så kom jeg hjem og skulle over-
tage min fars landbrug i Nolde. 
Det var i 50’erne. Min far havde 
fået en blodprop og kunne ikke 
mere. Og så skulle jeg overtage 
det og det var faktisk for tidligt. 
Men dengang tænkte man jo, at 
det kunne sagtens gå. Han var 
omkring de 50. Jeg var et par og 
tyve. De havde en elendig øko-
nomi, så jeg sagde til ham, at det 
ville jeg gerne, men så skulle vi 
have en anden gård, for det her 
duede ikke. Så vi solgte gården 
og fik én i Barsmark. Der var god 
jord og dér flyttede jeg ned i ’57. 
Der blev lavet en slags byttehan-
del, for jeg havde ikke nået at 
spare nogen penge op, og gården 
i Barsmark var dyrere og der var 
mere jord. Jeg tog mine forældre 
med til Barsmark. Stuehuset var 
så stort, at vi kunne indrette en 
lejlighed i den ene ende af byg-
ningen og den fik min far og mor 
at bo i. Økonomien var ikke for 
god i starten, for jeg havde alt 
for lidt kapital at starte op med. 

Men så så jeg en annonce, hvor 
de søgte soldater til FN i Gaza. 
Det viste sig, at det gav rigtig 
gode lønninger. Det kunne betale 
alt hvad vi havde af folk på går-
den. Vi havde en karl og en pige. 
Jeg sagde: ”Der melder jeg mig 
sørme til.” Jeg var dernede i Gaza 
i et halvt år, og det blev også en 
af de store oplevelser. Jeg var 
tryg ved at overlade landbruget 
til mine forældre. Min far kunne 
jo ikke så meget på grund af sin 
blodprop, men han skulle jo bare 
bestyre det, holde øje med at 
ting blev gjort, at der blev ført 
regnskab, og det gjorde han fint. 
De andre kunne jo også sagtens 
klare det, og vi fik en karl mere. 
Så det gik godt nok.

FN soldat i Gaza
Det var i 1958. Der var meget uro 
i Gaza, og det spredte sig i hele 
området dernede. Der var noget 
ballade med Libanon, og dér gik 
de amerikanske læderhalse ind 
i landet. Men det var nu også 
spændende. Efter en måneds 
hård træning i Høvelte-lejren 
ovre ved København fløj vi der-
ned og det var noget af en om-
væltning. Vi havde vinter i Dan-
mark på det tidspunkt og havde 
fået udleveret vinteruniformer 
hjemmefra, men vi steg ud af 
flyveren i 40 graders varme, så 
det var lusket, da vi kom derned. 
Vi fik så nogle indiske uniformer, 
som passede til temperaturen og 
med FN-mærker på. Om natten 
patruljerede vi i ørken og planta-
ger dér, vi var jo trænet i de ting. 
Kompagniet lå i en lejr, en slags 
telthus, og det var godt. Men vi 
sov på nogle smalle brikse med 
et stykke sækkelærred, det var 
ikke særlig godt. 
Efter et halvt år på den måde blev 
vi delingsvis sendt ud i området. 
Nogle blev sendt ud i ørkenen 
og skulle klare ørkenen derude 
og nogle blev sendt i et nøgent 
område, hvor der var overgange 
over grænsen fra Israel til Gaza. 
Overgangene var dannet af smel-
tevand fra de her store regntider, 
der er hvert efterår. Det havde 
skåret sig ned i jorden. 
Det var galt farligt, for dér gik 
fedahins, datidens Al Qaida folk 
over. De måtte ikke gå ind i Isra-
el, for de blev skudt, hvis de kom 
derind. Og dér skulle vi så være 
en buffer imellem. Kun en to-tre 
gange mens jeg var dernede, 
lykkedes det nogen at krydse, 
men der skete heldigvis ikke no-
get. De skød på hinanden, men 
der var ingen, der ramte. Det var 
jo om natten og før der var no-
get der hed natkikkerter og den 
slags. Der var en enkelt som fik 
et skud igennem låret, men det 
gik igennem kødet og der skete 
ikke noget særligt. En gang, ef-
ter en måneds tid eller halvan-
den, var jeg sendt ned i ørkenen, 
da der kom besked om at jeg var 
blevet udset til en prøvetur til Je-
rusalem.

Så jeg skulle komme hjem igen. 
Der var vel en 7-8 km at gå og 
der var ingen veje derude. Man 
gik ud til lejren i ørkenen, hvor 
der blev leveret mad og soda-
vand og den slags på kamel-
ryg. Det var det job, nogle af 
araberne havde. Men jeg skulle 
altså tilbage. Vi havde ikke væ-
ret i ørkenen særlig lang tid, så 
min stedsans var ikke ret god. 
Jeg havde ingen våben med, kun 
en stok og et fotografiapparat. 
Så kommer der nogle unge men-
nesker hen til mig, mens jeg går 
dér i ørkenen. Jeg bød dem ciga-
retter, men kunne jo ikke snakke 
med dem. Men jeg var godt klar 
over at de gik og spekulerede på, 
hvordan de kunne overfalde mig. 
Jeg demonstrerede med stokken, 
at den næste, der kom for tæt 
på, ville få én. De gik i en kreds 
omkring mig et længere stykke, 
og jeg tænkte, ”Hvordan mon det 
her ender.” Men pludselig blev de 
trætte af det og så gik de. Jeg 
gik op på en høj sandbanke og 
kunne derfra se det mærke, vi 
havde sat i udkanten af ørkenen. 

Så vidste jeg, det var den vej, jeg 
skulle. Alligevel kom jeg for langt 
over til højre, og dér lå en stor 
flygtningelejr, med de her palæ-
stinensere fra krigen. De hav-
de ingen mulighed for at tjene 
penge dér. UNHRA betalte deres 
ophold, men de fik ingen penge, 
kun kost og logi. Sådan nogle 
unge mennesker ville selvfølgelig 
gerne tjene en ekstra skilling. De 
ville gerne have fat i mit fotogra-
fiapparat. Der blev lavet rapport 
bagefter, og det endte med at in-
gen måtte gå selv uden at have 
våben med. Jeg har aldrig været 
bange af mig, så det spekulerede 
jeg ikke så meget på, og det var 
jo spændende at skulle til Jeru-
salem som forsøgsperson.

Fortalt til Kirsten-Elisabeth Nielsen & Karsten Espersen
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Jerusalem by night
Det gik godt. Jerusalem er en 
spændende by. Vi var igennem 
alle de berømte hellige steder fra 
bibelhistorien, Via Dolorosa og så 
videre. Vi så Den Hellige Gravs 
Kirke og vi var ude i Betlehem. 
Dér havde vi for resten også en 
sjov oplevelse. Vi var fire, der 
havde været i Jerusalem og se på 
byen. Om aftenen blev vi enige 
om at vi ville en tur ud at køre 
med en taxa. Det var ikke så dyrt 
dernede. Vi fik fat i en taxa og så 
skulle vi hen, hvor der var noget 
fest. Jamen det vidste taxachauf-
føren hvor der var, og han skulle 
nok køre os derhen. Han kørte og 
kørte, og vi snakkede med ham 
og han sagde, der var et par km 
endnu. 

Så viste det sig at være 50 km 
udenfor Jerusalem. Vi kom så 
ud til et hotel, men nu var klok-
ken blevet en del og det hele var 
mørkt. Taxachaufføren skulle 
imidlertid nok få fat i nogle folk. 
Han gik rundt og bankede på ho-
tellets døre og vinduer, og che-
fen kom op og fik stillet an med 
musik, for musikerne sov også 
på hotellet. Og så skulle vi have 
noget at spise. Det hele blev sat 
i gang. Det var festligt, men der 
var ingen piger dér. Der var én 
pige, men hun var kæreste med 
en af musikerne. Vi havde én 
med, som var god til at tegne, og 
han sad og tegnede den her pige 
med rigtig flot tøj på. Den lig-
nede rimeligt, vi kunne sagtens 
se, det var hende. Og så skulle 
musikerne da se den her tegning. 
Kæresten gik helt amok og ville 
slå tegneren ihjel, men nu var 
vi jo ikke så bange, for vi var jo 
voksne mennesker og så opgav 
han. 
Men så sluttede festen, så skulle 
der ikke spilles mere.

Sådanne ting som tobak og spi-
ritus og ure og den slags var ra-
sende billige dernede. Militæret 
havde en særlig butik, kaldet en 
”piex”, hvor vi kunne gå ind og 
købe det. En flaske snaps koste-
de 4 kroner og en flaske whisky 
10 kroner. Det var jo billigt og det 
skete, at folk gik lidt hårdt til den. 
Men dagen efter blev de straffet, 
for det var rigtig varmt dernede. 
Vi havde en jernrist udenfor tel-
tet, og hvis du ikke passede på 
og trådte på den, så brændte du 
fødderne. Den lavede brænde-
mærker i huden.

Oplevelser i Cairo
Vi var også i Cairo. Da rejste vi 
med tog igennem Gaza-ørkenen. 
Det var frygtelig varmt, sandet 
stod ind og turen tog 20 timer. 
Undervejs i toget havde vi fået 
selskab af nogle canadiere, det 
var professionelle soldater fra 
Korea. Dem havde vi mødt før, og 
dem kunne vi helt godt med. De 
gik til makronerne. Ikke mange 
af dem var gift, de var simpelt 
hen bare soldater. De var en hel 
bataljon, og det var ferie for dem 
at komme til Gaza, for Korea 
havde været slemt. Dem følges 
vi så med i toget igennem Ga-
za-ørkenen, da vi pludselig kan 
se toppen af et kæmpemæssigt 
skib, der kom sejlende lige foran 
toget. Vi diskuterede hvad det 
var men fandt så ud af, at det var 
Suez-kanalen! Det var et flot syn. 
 
Vi blev indlogeret i nogle hotel-
ler i Cairo og det var også sjovt. 
Vi havde fået beskeden: ”I kan 
godt tage en flaske whisky og en 
karton cigaretter med, for I kan 
sælge det hvis I ikke selv kan 
have det.” Ham, jeg skulle bo på 
værelse med, havde fået en to-
tre flasker med.

Men da vi kom ind i hotellet stod 
politiet dér og ville gerne se vo-
res bagage. Da havde vi først 
været oppe på værelset og stil-
le kufferterne. Jeg var klar over 
med det samme, at den var gal. 
Jeg nåede lige at komme op og 
få min flaske ud af tasken og lagt 
op i sengen, så kom de ind ad 
døren. Så så de hans kuffert og 
dér var der tre flasker i. De snak-
kede arabisk til ham, og han var 
jo skidebange for dem. Så spurg-
te de ham, hvad han skulle have 
for whiskyen. Han gav dem den 
nærmest. Så tog de whiskyen 
med og gik igen. Sådan var kul-
turen dernede. Man skulle have 
penge i hånden, hvis man ville 
noget. 

Vi havde også en anden sjov op-
levelse i Cairo. Når vi havde fri, 
blev der arrangeret nogle ture af 
FN. Vi havde en læge dernede, 
en militærlæge. Han holdt fore-
drag for os, om hvordan vi skulle 
forholde os til sundhed og så-
dan noget, og nu skulle vi jo til 
Cairo. Der var nogle restauran-
ter, vi skulle holde os fra. Der var 
en del kønssygdomme dernede. 
Han nævnte navnene på nogle 
af dem, blandt andet én der hed 
Cit-Cat. Den første dag skulle vi 
naturligvis lige ned og se hvad 
det var for noget. Så da vi kom 
derned, var alle de andre der al-
lerede. Det sjoveste var, at mili-
tærlægen selv sad med en pige 
på skødet. Vi fik en diskussion 
med ham om det, men han gri-
nede ad det. 

Der var mange piger dér, men vi 
var godt klar over at dem skulle 
vi ikke give os i lag med, for de 
havde temmelig sikkert kønssyg-
domme.
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Fredes Spalte 

- endnu et afsnit fra Frede Uldalls spændende liv (fortsat)

I restauranten sad vi ved nogle 
store vinduer, der gik helt op til 
loftet. Også de canadiske solda-
ter var der, og de gik til makro-
nerne. De kunne have noget, kan 
I tro. En af dem gik bagover med 
en stol, ramte vinduet og stolen 
gik i stykker. Han skyndte sig at 
trække gardinet for, men araber-
ne kom jo styrtende fra alle sider 
for at se hvad der var sket. 

Først kunne de ikke finde noget 
men fandt så vinduet her, og 
så gik de til canadierne og be-
gyndte at være truende overfor 
dem. Så rejste canadierne sig op 
og så gav det leben. De smad-
rede både stolene og bordet, 
de sad ved. De skulle ikke bare 
komme her og genere dem. De 
havde penge nok, så de vidste, 
de kunne betale det. Vi kiggede 
på, men deltog ikke. Efter kort 
tid kom militærpolitiet og så for-
svandt vi alle sammen. Vi skulle 
ikke ind og sidde. 

Næste morgen traf vi canadierne 
ved morgenbordet på hotellet. 
Da var de allerede i gang med 
whiskyflaskerne igen. Livet skul-
le leves. Man tog det sjov, man 
kunne få. De var rigtig barske, 
men det var nogle festlige fyre. 
Vi havde meget sjov med dem og 
traf dem flere gange dernede.

På opgave i Gaza by
Vi havde blandt andet en land-
gangsbåd, der lå udenfor kysten 
ved Gaza. Den lå ud for fiskeom-
rådet, i den fattige del af Gaza. 
Gaza var jo en stor by. 

En dag kom en fænrik til mig og 
sagde at jeg skulle gøre mig lyn-
hurtigt klar, for jeg skulle ned og 
have vagt ved den der, for den 
var strandet. Jeg skulle finde 
fire mand, og vi gjorde os klar 
og kørte derned. Vi havde våben 
med og ting, så vi kunne lave 
mad. Da vi kom derned, var ca-
nadierne der. Der var masser af 
mennesker, men canadierne var 
barske. 

De havde lavet sådan en sti og så 
gik de med nogle piske og slog 
på bukserne med dem, så de 
blev klar over, at de skulle holde 
sig på den side.

Canadierne rejste imidlertid 
hjem og så skulle vi selv klare 
det. Mine folk var rædde for op-
gaven, så jeg sagde: ”Vi gør lige-
som canadierne, helt nøjagtigt. 
Ingen må gå der og være bange 
og de andre, som ikke går der, er 
klar til at springe til, hvis der sker 
noget.” Og det gik rimeligt godt, 
det klarede vi nogenlunde.

Sidst på dagen kom der nogle 
store bulldozere og skubbede 
skibet ud. Så skulle vi hjem. Da 
ville araberne stjæle fra os, de 
var jo også fattige. Vi havde la-
vet en lille indhegning med noget 
medbragt pigtråd. Dér lå vi inde, 
når vi ikke gik og passede på. Vi 
var meget bange for at de skulle 
stjæle vores våben, og så fandt 
vi ud af, at vi kunne da leje en 
af de her araberdrenge, de kend-
te jo alle kneb. Så fik vi sådan 
én ansat, han skulle jo have løn 
for det. Han lå så inde hos os og 
holdt nøje øje med tingene. De 
prøvede nogle gange til, men det 
gik ikke. 

Men da vi skulle derfra og havde 
fået alle vores våben og det hele 
på jeepen, er der en araber, der 
hugger en benzin-kanister op af 
jeepen og stikker af med den. De 
var mange penge værd, sådan 
nogle benzindunke, for alt kunne 
jo bruges. Så råbte jeg ”Holdt!” 
og sprang efter ham hen ad ga-
den. 
Et stykke henne kunne han se, 
at han ikke kunne rende fra 
mig og smed den. Jeg ville give 
manden en forskrækkelse og 
fortsatte efter ham, men da jeg 
vendte tilbage, var der en anden 
én der havde stjålet kanisteren 
imens! Så det var et tab for FN… 
 

Frede Uldalls fortsætter sine fortæl-
linger i næste nummer af Gadespej-
let.
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Konflikthåndtering på Høje Kolstrup

Siden oktober 2009 har Boligforeningernes 
administration, viceværterne og Netværks-
basen arbejdet med en dialogbaseret kon-
flikthåndteringsmetode på Høje Kolstrup. 

Den 27. august var tiden så inde til at for-
tælle bydelens fem afdelingsbestyrelser om 
metoden samt hvilke erfaringer og resulta-
ter der er blevet opnået gennem projekt-
perioden. Informationsmødet fandt sted i 
Beboerhuset, Frueløkke.

Netværkskoordinator Marlene Wullf bød vel-
kommen med lidt baggrundsorientering. 
Dialogbaseret konfliktløsning kom til ver-
den, fordi viceværterne på Høje Kolstrup 
følte frustration over langsomheden i hånd-
teringen af konflikter i bydelen. Dette skete 
under den første boligsociale helhedsplan 
2008-2011 og er et arbejde, der fortsættes 
også under den nye plan 2012-2015.

Derefter redegjorde boligsocial medarbejder 
Jutta Carstensen for den model, der kaldes 
Konflikttrappen. Modellen beskriver, hvor-
dan konflikter udvikler sig, hvis der ikke bli-
ver taget hånd om dem. Hun fortalte endvi-
dere om vigtigheden af at beboerne oplever 
at blive inddraget i løsninger på konflikter.

På Høje Kolstrup har man et godt samar-
bejde med blandt andet Socialpsykiatrien 
i Aabenraa Kommune. Her får ejendoms-
funktionærerne blandt andet undervisning i 
hvordan man gebærder sig, når man er tæt 
på en psykisk syg. 

I den forbindelse gav viceværterne Simon Munch og Per 
Hansen anonyme eksempler fra møder med beboere i dag-
ligdagen. Eksempler der viste, at der bag mange umid-
delbare problemer kan gemme sig helt andre, som for ek-
sempel forskellige former for misbrug eller psykisk sygdom 
som skizofreni og andet. Såvel Jutta Carstensen som alle 
afdelingernes viceværter deltager i dette samarbejde med 
Socialpsykiatrien. De kunne berette om god respons fra 
beboerne, for konflikter berører også andre end de invol-
verede.

Endelig gennemgik administrationschef Lars Petersen, Sa-
lus, procedurerne i forbindelse med beboerklager. Han for-
talte blandt andet om Beboerklagenævnets arbejde, om 
lejerestancer og udsættelser. Resten af aftenen var viet 
debat om emnet. Det blev en livlig diskussion, hvorunder 
flere udtrykte begejstring over aftenens indhold. 

Af: Kirsten-Elisabeth Nielsen

Bryllup med hestevogn 
på Høje Kolstrup

Et stort, men forsinket Til Lykke til 
brudeparret Melanie Soosai Asir fra 
Høje Kolstrup og Joakim Jeromde-
sella fra Holbæk der blev viet i Høje 
Kolstrup Kirke d. 3. august 2013!
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Strikkecafé Vigtigt nyt til Høje Kolstrups børn 
og unge: 

Ungdomsklubben og værestedet åbnede mandag d. 
26. august i sin nye form og supplerer nu SFO. 

Ifølge Høje Kolstrup Skoles intranet oplyser skolele-
der Karsten Hansen: 

Ungdomsklubben (målgruppe: elever på 7. årgang 
til 17 år) har åbent:
 
Mandage, onsdage og torsdage samt den første fre-
dag i hver måned - kl. 19.00 - kl. 22.00. 

SFO 2 (fritidsklub for 4. - 6. årgang) slutter kl. 
16.50 

Værestedsfunktionen: Alle ugens fem hverdage 
kl. 17.00 - kl. 19.00. 

Bor du på Høje Kolstrup, tilbydes du en gratis uddannelse 
til Sundheds-Ambassadør. 
Kurset henvender sig til alle, der gerne vil gøre en forskel 
for sig selv eller andre. 
Så…. hvis du gerne vil lære at leve sundere, så meld dig til kurset. 

Aabenraa kommune deltager i et grænseoverskridende projekt om Sundhed, med Flensborg og Søn-
derborg Kommune. Projektet finansieres via EU-midler, så det er ganske gratis for deltagerne. Formålet 
med projektet er at borgerne får viden og erfaring med at styrke sundhed og trivsel – både for sig selv 
og andre.

Kurset foregår hver onsdag i 8 uger og starter onsdag den 30. oktober kl. 9-12.  Kurset afholdes i fæl-
leslokalet i kælderen på Hørgård 30. 
På kurset vil deltagerne få viden om kost, rygning, alkohol, motion, stress, livsstilssygdomme, motiva-
tion og meget mere.

Kurset henvender sig til alle, der gerne vil gøre en forskel for sig selv eller andre. Kurset gentages i for-
året, men her er målgruppen frivillige i klubber og foreninger  fra hele Aabenraa Kommune.

Alle skal være mere end velkomne, siger Anette Anker. 
 
Eneste krav til at deltage i det første kursus er, at man bor på Høje Kolstrup og er over 18 år, og at 
man har tid og lyst til at investere nogle timer om ugen. Anette Anker lover, at der venter masser af ny 
viden, og mange sjove timer.
 
Der er indgået samarbejdsaftale med Jobcenteret, således at borgere på offentlig forsørgelse også vil 
have mulighed for at deltage.
  
Tilmelding og evt. yderligere information fås hos 
Netværkskoordinator Marlene Wullf, tlf. 6120 8631 
eller
Sundhedsfaglig medarbejder Anette Anker, 
tlf. 2119 8880 mandag-fredag.

Bliv ambassadør for sundhed – gratis uddannelse til dig

Strikkecaféen på Hørgård 30 kld., som tid-
ligere har været afholdt den sidste man-
dag i måneden, afholdes fremover 

den sidste onsdag i måneden 
kl 19 – 22 

Strikkecaféen er for alle, der holder af at 
strikke og for dem, der gerne vil lære det. 

Det spiller ingen rolle, hvor du bor - alle 
er meget velkomne.

Ring til Kirsten Stahl Schmidt på tlf: 4047 
7487, hvis du vil vide mere.



 
 

Gadespejlet nr. 67 - September 2013      19   www.hoejekolstrup.dk 

Kolonihaver 
Skovgårdens Kolonihaveforening 
Kontakt Johannes Holm 
Tlf. 2062 3729. 

Madklubben for Mænd
Se, hvornår madklubben samles på 
www. hoejekolstrup.dk. 
Du kan også henvende dig til Erling 
Holm-Jensen på tlf. 3025 4630 eller
på holm-jensen@webspeed.dk

Mamma Mia 
Mor/Barn projekt & Hjerteklubben
Damms Teglgård 34, st.tv.
Tlf: 7462 1188.

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

Fuldtræfferen
Et boligsocialt projekt under Aaben-
raa kommune der er åbent for alle:

- Cafeen er Fuldtræfferens hjerte, 
hvor der sælges lækker mad.
- Værkstedet hjælper dig med din 
pc.
- Lydsmedjen hjælper dig med alt 
inden for lyd til din pc.
- Det kreative værksted hjælper dig 
i gang med kreativt håndarbejde.

Find åbningstider og kontaktperso-
ner på Fuldtræfferens egen hjem-
meside www.fuldtraefferen.dk.

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!

Sydbank

Kundeservice  

tlf. 70 10 78 79 

Mandag-torsdag kl. 8.30-20 

Fredag kl. 8.30-18

 

Læs mere på  

sydbank.dk/kundeservice.

   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.

Bogen om Høje Kolstrup: 

”Min historie om Høje Kolstrup i 
skrift og billeder” 

fås ved henvendelse til forfatteren: 

Frede Uldall
Uglekær 8, st.mf.
Tlf. 23 39 30 86


