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Omstillingsparathed!
Det er vanskeligt med dis-
se ustandselige forvent-
ninger alle vegne fra til 
” o m s t i l l i n g s p a r a t h e d ”. 
Bare det, at man hjemme-
fra, er vant til et toiletsæde 
med det, der hedder ”soft 
luk”. Har vænnet sig til, at 
man efter at have forrettet 
sin nødtørft, griber fat i sæ-
det, vipper det let forover og 
giver slip hvorefter det, gan-
ske lydløst, genindtager sin 
plads og lukker af for, hvad 
der kunne tænkes at ville 
komme op dernede fra. Den 
behagelighed bliver en vane, 
som bliver så indgroet, at 
man ikke skænker den rutine 
den mindste tanke, når man 
befinder sig i et hjem, hvor 
man ikke råder over det raf-
finement, så man derfor, med 
den vane siddende i kroppen,  
bliver årsag til tumult når 
sædet med et voldsomt brag 
havner over kummen, og den 
altid øverst liggende frygt for 
terror og eksplosioner forår-
sager sammenstimlen uden-
for. Vel et udtryk for man-
gel på omstillingsparathed.
En anden uvane man da også 
kunne arbejde med at lægge 
bag sig, blev jeg, ganske ef-
tertrykkeligt, gjort opmærk-
som på forleden. Sammen 
med et par børnebørn, havde 
vi anbragt os ved busstop-
pestedet besluttet på at ville 
tage bussen ned til byen. En 
aktivitet moderne børn af 
de yngre årgange af én eller 
anden grund  finder uforstå-
elig fornøjelig. Vi stod altså 
og ventede på bussen. To 
voksne og to mindre børn, da 
en kvinde drejede sin bil ind 
til kantstenen, rullede side-
ruden ned, lænede sig over 
imod os og spurgte, om vi 
ville køre med. En helt ual-
mindelig gestus. Vi takkede 
høfligt nej, og henviste til, at 
det var helt ifølge børnenes 
ønske, at vi valgte bussen.
Nogle dage senere, beslutte-
de jeg mig for, da jeg var helt 
alene i bilen, at ville invitere 
en passagerer med. Hvis jeg 
altså kunne finde én der hav-

de behov for et lift nedover. 
Det kunne jeg. Ved det 
selvsamme stoppested, 
som det vi nogle dage 
forinden selv havde stået 
ved, stod en yngre kvinde. 
Jeg lagde til ved kantste-
nen, og inviterede hen-
de ind. Hun blev tydeligt 
overrasket. Virkede også 
en anelse mistænksom.
-Hvem er du, spurgte hun. 
Jeg svarede hende, og 
måtte i tillæg også give 
hende  min omtrentlige 
adresse før hun vovede 
sig ind. Nej, for det er ikke 
så almindeligt, at blive 
samlet op af en fremmed 
når man står og venter på 
bussen, forklarede hun, og 
kiggede rundt i køretøjet. 
Jeg kunne såmænd rigelig 
have samlet flere op på ve-
jen nedover.  Der dukkede 
ikke flere op. Men jeg hav-
de handlet anderledes end 
jeg normalt gør. Og havde 
faktisk fået en god oplevel-
se ud af det. Takket være 
min omstillingsparathed.
Og hvor vil jeg så hen med 
det? Jo,såmænd bare, må-
ske en anelse sentimen-
talt,  gøre opmærksom på 
en bemærkning der faldt 
ved én af den seneste må-
neds store begivenheder 
heroppe. På Høje Kolstrup. 
Det var lørdag aften. Den 
3. september i forbindelse 
med lyspose arrangemen-
tet under Stafet For Livet. 
Ved siden af mig, der i 
mørket, kun svagt illumi-
neret af de små poser med 
lysene og de mange hils-
ner, stod et midaldrende 
ægtepar. Manden vendte 
sig imod et par ved si-
den af dem: ”Hvor er jeg 
stolt over at bo heroppe. 
Når vi strenger os an og 
står sammen. Så kan vi 
godt være stolte af at 
være hojekolstruppere”. 
Og vist havde han da ret. 
Det kræver kun en smule 
parathed til omstilling.
  Redaktionen
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Aabenraa Kommune var først i mål med en ny cykellegebane.
Det næste ønske: en fiskebil

-Hvormange af jer er cyklet til skole 
i dag?
Med håndsoprækning markerede fle-
re rundt i den talrige forsamling af 
voksne og børn, at de havde trådt i 
pedaler undervejs til skolen den dag.
Det mødte anerkendende nikken 
fra taleren på podiet, Klaus Bon-
dam, direktør i Dansk Cyklistfor-
bund, efterfulgt af bemærkningen:
-I er rigtig, rigtig dygtige til det.
De mindste godtede sig over rosen 
og high-fivedede rundt til de nær-
meststående. Jo, de var dygtige, men 
kan – for nogles vedkommende – må-
ske blive endnu bedre. Oven i købet 

måske blive væsentlig bedre til det 
der med at færdes trygt på cyklen 
også andre steder end på områ-
dets stisystemer. Det var et tema 
der syntes at ligge dagens anden 
taler, borgmester Thomas Andre-
sen, på sinde, da han afsluttede sin 
tale under indvielsen af den nye cy-
kellegebane med at understrege, 
at selvfølgelig handler benyttelsen 
af den nye bane da om, at ha det 
sjovt sammen, få sig bevæget, lære 
at bremse og forcere forhindringer.
-Men ligeså vigtigt er det, at I får trænet 
færdigheder, som gør det muligt for 
jer, at færdes sikkert ude i trafikken.

 Adskillige hundreder – lærere og 
elever fra Høje Kolstrup skole, for-
ældre og et væld af nysgerrige og 
interesserede i øvrigt - var mødt 
op til indvielsen af den nye cykel-
legebane. En lokal begivenhed, der 
var begunstiget af et forrygende 
smukt sensommer vejr, som gjorde 
det muligt at afvikle arrangementet 
med tilsat hornmusik ved Den Søn-
derjyske Garde og et imponerende 
BMX artisteri udført af  de frygtløse 
ryttere fra Schlachthof i Flensborg.

Aabenraa kom først
Pengene til etablering af banen er 
foregået i et samarbejde imellem 
Dansk Cyklistforbund, Nordea fon-
den og Aabenraa Kommune. Der 
vil efter ansøgning – og efter en 
model hvor kommunerne er medfi-
nansierende – blive rejst i alt ti ba-
ner forskellige steder i Danmark. 
Ialt 20 kommuner havde ansøgt, 
men da ansøgningen fra Aabenraa 
Kommune – ifølge Klaus Bondam - 
fremstod særlig interessant valgte 
man i Cyklistforbundet at priori-
tere den som den første i rækken.

Fint med en fiskebil
Med ibrugtagningen af den ud-
fordrende cykellegebane, har vi i 
området imellem skolen og Ago-
raen fået et særdeles attraktivt 
tumleområde for både børn og 
voksne. Ikke bare til brug i skole-
tiden, men på alle tider af døgnet.
-Op på cyklerne. Tag nu far og 
mor med herop, og vis dem hvad 
denne bane kan bruges til. Det vil 
jeg opfordre jer til. Og lov os så at 

Af Karsten Espersen
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passe godt på den, sluttede Tho-
mas Andresen sin tale før han 
og Klaus Bondam fik hjælp til at 
klippe den obligatoriske silkesnor.
-Det er en flot bane, bemærkede én af de 
ældre fremmødte højekolstruppere.
-Der sker så meget positivt heroppe: 
nye boliger, en velfungerende køb-
mand og nu en cykellegebane. Jo, og 
så kan du købe dig en grillkylling hver 
onsdag. Nu mangler vi kun en fiske-
bil én gang i ugen. Så er vi ved at ha 
det hele. Nej, det meste,  besluttede 
han efter et øjebliks tænkepause.
-Det meste!  
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I weekenden den 3. - 4. sep-
tember 2016 blev den første 
Stafet For Livet Aabenraa gen-

nemført omkring Agoraen på 
Høje Kolstrup med stor succes. 
Stafet For Livet er et døgn, hvor vi 
sætter fokus på kræftsagen, kæm-
per sammen og fejrer livet. Det er 
også en anledning til at mindes dem, 
vi har mistet og give håb til dem, 
der kæmper – kort sagt er nøgle-
ordene: Fællesskab, oplysning og 
indsamling til kampen mod kræft. 
Der deltog 43 Fightere i gule T-shirts. 
Fightere er personer, der har eller 
har haft kræft. En af disse fightere 
var Ulla Maibohm fra Nørreskovpar-
ken, som for få år siden opdagede 
nogle knuder. Hun kontaktede egen 
læge, som straks sendte hende vi-
dere til specialisterne på Aabenraa 
Sygehus. Der gik kun 14 dage før 
hun var opereret, og hun roser sy-
gehusvæsenet. I hele behandlings-
forløbet med operation, kemo, strå-
ler etc. har hun kun mødt venlige 
og dygtige læger og sygeplejersker. 
Under stafetten deltog Ulla i et 
særligt program lørdag eftermid-
dag, hvor hun og de andre Fightere 
startede stafetten med Fighterrun-
den. Inden runden åbnedes Sta-
fetdøgnet med taler fra scenen på 
Aktivt torv. Desværre kunne Figh-
terne, som stod klar lige bag orke-

stret, ikke høre, hvad der blev sagt. 
Ulla var til at begynde med betæn-
kelig ved at deltage og syntes, det 
var overvældende at gå Fighter-
runden – forstået på den måde, 
at hun har lagt meget af sygdom-

men bag sig, og det, at være sam-
men de andre Fightere, kunne 
få det hele til at komme tilbage. 
Ulla er således helt med på at: 
”Vi fejrer livet”, så hun nu fo-
kuserer endnu mere på de, 

for hende, vigtige ting i livet. 
Efter Fighterrunden opsendte Figh-

terne gule balloner, og Ulla fortalte, 
at hun derefter, sammen med de øv-
rige Fightere, blev forkælet med bl.a. 
lækker frokost, massage, zoneterapi 
og fodbehandling. Alt var sponso-
reret af lokale erhvervsdrivende.

Ulla nævnte, at det generelle un-
derholdningsprogram så meget 
spændende ud, og især, at der var 
tænkt på børneaktiviteter. Hun 
glædede sig meget til lysceremo-
nien, som hun forventede ville blive 
både stemningsfuld og bevægen-
de. Måske med tårer ned af kin-
derne – så det ville nok også bliver 
hårdt for følelserne og minderne. 
Sammen med vennerne på holdet 
”Nørreskovparken For Livet” ville 
Ulla gå flere runder og udtalte, at 
hun var begejstret for arrangemen-
tet, og at hun bestemt ville delta-
ge i stafetten til næste år, samt at 
hun allerede havde fortalt sin datter 
om de mange positive oplevelser. 
Ulla mente dog, at stafetdeltagerne 
i holdteltene burde deltage lidt mere 
i det fælles underholdningsprogram 
på scenen midt på Aktivt Torv, som er 
det perfekte sted til afvikling af Stafet 
For Livet Aabenraa - også i fremtiden. 
Et af Ullas store ønsker er 
også, at endnu flere Fighte-
re vil deltage de kommende år.  
Det var fedt! 
To dage efter Stafet For Livet 
Aabenraa møder vi brødrene Mik-
kel (9 år) og Casper Larsen (12 år) 
fra Frueløkke i Agoraen, hvor de 

Historier fra Stafet For Livet

Af Erich Boysen og Renè Carstensen,
Stafet For Livet, Aabenraa, PR gruppen



 
 
Gadespejlet nr. 79 - September 2016       7                        www.hoejekolstrup.dk 

begejstret fortæller, at de 
deltog i stafetten for at støtte 
folk med kræft og for at være 
sammen med venner og en 
klassekammerat. 
”Vores forældre ønskede 
også, at vi skulle deltage”, 
fortæller brødrene i fælles-
skab. 
”Det var fedt at deltage og dej-
ligt, at vi kunne støtte Fighter-
ne, og vi synes, at stafetten var 
hyggelig, sjov og spændende, 
fordi vi kunne være sammen 
vores venner. Vores forældre 
havde ikke så meget tid til 
os i weekenden, fordi de var 
frivillige hjælpere i stafetten.”  
”Desværre nåede vi ikke at op-
leve tryllekunstneren, da vi var 
ude at gå; men jeg hørte bl.a. 
min ven Gustav spille trompet 
til fællessange”, siger Casper.
”Lysfesten var et rigtig godt 
arrangement, og præsten 
fortalte et spændende even-
tyr om prinsessen, der skulle 
giftes med den mand, som 
kunne fylde hele rummet 
med kærlighed og glæde. 
Vi har desværre selv kræft 
i familien, og derfor synes 
vi rigtig godt om lysfesten.” 
”Vi var også oppe med brand-
stigen, hvor vi kunne se sta-
fetruten og meget mere. Det 
var en sjov og fed oplevelse, 
selvom jeg ikke havde meget 
lyst i starten”, siger Mikkel. 
”Det var en super god week-

end - men rigtig irriteren-
de, at det regnede meget 
søndag formiddag. Vi har 
spist sandwich, hotdogs 
og kage, som smagte 
rigtig godt og lækkert.” 
Mikkel fortæller stolt, at 
han både gik og løb hele 32 
omgange. Casper overgik 
sin lillebror med 34 om-
gange - heraf ca. 10 i løb. 
Brødrene svarer begej-
stret, at de helt sikkert 
vil deltage igen næste 
år for at støtte folk med 
kræft og for igen at have 
en sjov weekend. ”Må-
ske kan vi lave et fami-
liehold næste år, med 
forældre, fætre, kusiner, 
onkel og moster. Vi hå-
ber vores familiemedlem-
mer med kræft også vil 
deltage som Fightere.”
”Vi vil gerne fortælle vo-
res venner, hvor fedt det 
har været at deltage, og vi 
håber at flere af venner-
ne vil deltage næste år.” 
Mikkel og Casper ønsker 
dog solskin til næste år, 
og at højtalerne på ruten 
spiller musik og fortæl-
ler, hvad der sker på sce-
nen under hele stafetten. 
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Fotos: Renè Carstensen
            Tavs Rohworth
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Sommerferien er ovre og en ny 
projektperiode er netop skudt i gang. 
Tilbage i maj måned blev bolig-
foreningerne og Aabenraa Kommu-
nes ansøgning til Landsbyggefonden 
godkendt af Byrådet i Aabenraa Kom-
mune med et samlet budget på knap 
11,5 millioner til en ny projektperiod-
på 4 år, fra medio 2016 – medio 2020. 

 
Den boligsociale indsats på Høje 
Kolstrup 2016-2020 bygger oven på 
tidligere indsatser, der har styrket 
bydelen på et områdeniveau i for-
hold til den generelle trivsel, flere 
aktiviteter og et forbedret image. 
I den nye helhedsplan flyttes fo-
kus fra at være områdebaseret til 
at have fokus på at styrke bydelen 
ved at fremme den enkelte borgers 
muligheder for at indgå som aktive 
medborgere i det sociale liv i lokal-
området og i samfundet generelt.
 
Indsatsen skal

•	 Fremme tryghed og trivsel 
i boligafdelingerne ved at 
nedbryde isolation, styrke 
naboskabet og gøre be-
boerne mere aktive i det 
sociale liv i lokalområdet.

•	 Fastholde unge i skole og

•	 uddannelse og styrke bor-

gernes muligheder for at 
være aktive på jobmarkedet.

•	 Fremme børn og unges sund-
hed, trivsel og udvikling, 
samt styrke forældrenes 
ressourcer og kompetencer, 
så de matcher børnene be-
hov for omsorg og støtte.

Edin Mujadzic, Sine Jakobsen og Pia 

Lenbroch er efterhånden kendte an-
sigter i bydelen. De har deres dag-
lige gang i skolen, Familiebasen og 
børnehaven Spiretoppen. De næste 
4 år er de en del af den boligsocia-
le helhedsplan, hvor de vil fungere 
som koordinatorer i den ene af de 
tre indsatser, nemlig Forebyggelse 
og Forældreansvar. Nogle af de ak-
tiviteter, som de 3 skal stå for er: 
Legestue, forældrekurser og tema-
arrangementer for børn og forældre. 

Legestue:
Legestuen er et tilbud til alle hjem-
mepassede børn (som ikke er i et 
dagtilbud) fra 0 år til 3 år, som har 
lyst til at bruge mandag formiddag 
fra kl. 10-12 sammen med deres 
forældre. Legestuen er et rart sted, 
hvor forældre kan komme med deres 
barn og hvor der tages udgangspunkt 
i samværet og aktiviteter med børn-
ene. Her vil Pia stå for forskellige ak
tiviteter, som blandt andet kan bestå 

af sanglege, rytmik, leg, tumlegym-
nastik og sansestimulering afpasset 
efter de fremmødte børn. Hvis det 
har fanget din interesse, så meld dig 
straks til på mail: pshl@aabenraa.dk

Forældrekurser i Familie-
basen:
I efteråret kommer familiebehan-
dlere Åse og Thomas fra Fami-
liecentret i Aabenraa og afholder 
forældrekursus i Familiebasen. 
Kurset er i alt 11 gange og 
foregår om mandagen kl. 16.00 – 
18.00. Forældrekurset starter den 
24.10.16 og slutter den 30.1.17.
Samtidig afholder vi et andet foræl-

drekursus: Mindspring forældrekur-
sus, som er et koncept fra Dansk Fly-
gtningehjælp. Dette kursus afholdes 
på arabisk og er målrettet alle nyt-
ilkomne Syriske beboere på Høje Kol-
strup. Mindspring forældrekurset af-
holdes om tirsdagen i Familiebasen. 
Første gang er den 25.10 og kur-
set slutter den 5.12. (ialt 8 gange).
På begge forældrekurser vil vi snakke 
om forskellige emner, f.eks.: Hvad 
skaber en familie? - Børns behov  
og udvikling -  Tryghed, tillid og re-
spekt -  Hvordan kan jeg hjælpe mit 
barn til at fungere godt i samfundet? 

Vil du høre mere om et 
af kurserne, så kontakt 
Sine på tlf. 21487922 
eller kom forbi i Famili-
ebasen, Uglekær 10, st. th.

Pia, Edin og Sine i spidsen for 
børn

og unges trivsel og udvikling i 
bydelen
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T e m a a r r a n g e m e n t e r 
på Høje Kolstrup Skole: 
Høje Kolstrup Skole vil i de kommende 
4 år være vært for flere spændende 
arrangementer som spænder vidt fra 
0. til 9. klasses elever og deres foræl-
dre. Arrangementer kommer bl.a. til 
at omhandle sundhed og fritidsliv og 
vil have fokus på familien som hel-

hed. Datoer vil blive meldt ud på 
skolens intraside. Det er Edin, der 
er tovholder på arrangementerne og 
han glæder sig meget til at være en 
del af de nye spændende arrange-
menter og ser frem til stor opbakning 
fra alle elever og forældre på skolen.

Ældresagen og børneha-
ven har et formelt samarbejde, 
hvor 4 medlemmer fra Foreningen 
Ældresagen besøger børnehaven. Vi 
har børn hvis bedsteforældre bor i 
den anden ende af Danmark eller i 
den anden ende af verden. Ældresa-
gen og børnehaven tror på, at ge-
nerationerne har meget at tilbyde 
hinanden, og at vi i generationsmø-
det skaber større kendskab, forstå-
else og tolerance overfor hinanden.
Helle, Addy, Ilse og Inger er blevet 
Spiretoppens Børnehavevenner. De 
fire er enten gået på efterløn eller på 
pension og er i alderen fra 65 – 76 
år De har deres gang i Spiretoppen, 
som det nu kan passe i deres planer 
og efter aftale med pædagogerne, 

på den stue hvor de er tilknyttet.
Det hele begyndte, da en folder fra 
Ældresagen om børnehavevenner 
landede på mit skrivebord. Ideen 
blev fanget af såvel medarbejdere 
som institutionens bestyrelse, og 
snart havde vi kontakt til Kathrine 
Heinild fra Ældresagen og den loka-
le formand Jørgen Storgaard. Flere 
møder blev afholdt, og så kom den 
store dag, da interesserede medlem-
mer kunne komme til et informati-
onsmøde. Der kom 10 interesserede 
medlemmer, og det var en positiv og 
glædelig respons for Spiretoppen.
Fire børnehavevenner blev udvalgt, 
så deres interesseområder kunne 
matche de enkelte stuer. Diverse 
straffe og børneattester blev be-
hørigt indhentet, og så kunne vi 
komme i gang i starten af foråret.

Generationsmøder i børnehaven 
Spiretoppen

Vore børnehavevenner er efterhån-
den godt kendt i huset, og der er 
skabt et tillidsforhold mellem Børne-
havevennerne, personalet og aller-
vigtigst til børnene. Børnehaveven-
nerne har ingen faglige eller praktiske 
opgaver, men kan bare være. Være 
tilstede med et nærvær, som ikke 
afbrydes af et andet barn, der skal 
have pudset næse, hjælp til at binde 
et snørebånd mv. Et nærvær ligesom 
når vi voksne husker nærværet med 
en elsket bedstemor/ bedstefar, der 
havde god tid til at snakke, forkla-
re, spille et spil, læse et eventyr og 
gentage det hele i en uendelighed, 
fordi der bare var god tid til det hele.
Se dette var en af de gode hi-
storier om Generationsmøder til 
glæde og gavn for alle parter.

Af bydelsjournalist Vivi Springer

  Af Sanne Pedersen
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Afdeling 15 i Kolstrup Bolig-
forening råder over 2 festsale 
og et antal gæsteværelser, som 
kan lejes af afdelingsbeboere.
Festsale:
Den ene festsal er beliggende på ta-
get af blokken Frueløkke 16 og har 
plads til 60 siddende gæster. Salen 
er ny opført med en smuk udsigt til 
vores område. Huset er opdelt i 2 lo-
kaler, Orangeri og Festsal, med mu-
lighed for at bruge hele Huset. Lo-
kaler inklusive Orangeri er godkendt 
til 149 personer og er forsynet med 
2 elevatorer samt trapper.  Borde 
og stole samt porcelæn til 60 fore-
findes, således at der kan dækkes 
et festligt bord til enhver lejlighed.
Festsalen er forsynet med køleskab 
og fryser samt komfur og opvaske-
maskine.Pris for leje af Festsalen, 
hverdage i tiden 08.00 til 20.00 er 
kr. 400 kr. Pris for weekend fredag 

fra kl.12.00 til søndag kl.12.00 er 
1200 kr. Ønskes slutrengøring er 
prisen 600 kr. Depositum: 600 kr.

Den anden festsal er beliggende på 
Hørgård 30 kld. Salen er nyrenoveret 
i 2011 og er godkendt til 40 Personer.
Bestik og service forefindes til 40 
personer og køkkenet er forsynet 
med varmluftsovn og køle fryse-
skabe og god plads til anretning.
Pris for leje, hverdage i tiden 08.00-
20.00 er 300 kr og lokalet afle-
veres i rengjort stand. Såfremt 
rengøring ønskes betales 300 kr.
Pris for leje weekend: fredag fra kl. 
12.00 til søndag kl.12.00 er 600 kr. 
og lokalet afleveres i rengjort stand 
senest søndag middag. Såfremt 
rengøring ønskes betales 300 kr.
Depositum Kr. 500,- samt leje betales 
ved udlevering af nøgle. Af hensyn til 
beboerne i opgangen skal der udvi-

ses hensyn og musik er ikke tilladt.
Gæsteværelser:
Gæsteværelserne er beliggende på 
Hørgård 12, 18 og 36 og på Frueløkke 10
Prisen er 100 kr. pr nat, og 
der ikke medregnet rengøring.
Såfremt der ønskes slutrengø-
ring er prisen kr. 300,- Deposi-
tum kr. 300,- Leje og depositum 
skal betales ved udlevering af 
nøglen. Man skal selv medbrin-
ge sengelinned og håndklæder. .
Hvis du ønsker at lege festsale el-
ler gæsteværelser, så kontakt:
Festsal og gæsteværelser på Hørgård: 
Kirsten Stahl Schmidt, tlf.: 4047 4787
Festsal og gæsteværelser på Frueløk-
ke: Anette Bendixen, tlf.: 2217 3757

Festsale og gæsteværelser 
kan kun udlejes til beboere 
i afdelingen.

Festsale og gæsteværelser til leje
Af Ove Stahl Schmidt
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Den 31. august  blev der holdt 
sportsdag på plejehjemmet Ler-
gården sammen med 3 an-
dre plejehjem, nemlig Grønne-
gården, Kirketoften og Bovrup.
Det er en tilbagevendende årlig be-
givenhed, hvor vi på Lergården var 
så heldige  og dygtige at vinde po-
kalen sidste år og derfor havde 
vi æren af at arrangere det i år. 

Beboerne var delt ind i hold af 4-6 
beboere med hjælpere og de skul-
le igennem 12 forskellige discipli-
ner, inden vinderen kunne kåres. 

 Idrætsdag 
på

Lergården

Alle gik op i det med liv 
og sjæl, og køkken perso-
nalet  på de 4 plejehjem 
havde bagt hver en sports-
kage, som gik med i den 
samlede bedømmelse. 

Vinderen af dagens 
dyst blev Kirketof-
ten, som vandt pokalen. 
Derudover blev der udnævnt 
1 person med særlig sports-
ånd fra hvert plejehjem, der 
fik overrakt en buket blom-
ster til stor glæde for alle. 

Vi var meget heldige med 
vejret og til middag,  kom 
Havnegrillens pølsevogn og 
serverede hotdog for alle.

  Af Susanne Petersen 



 
 
Gadespejlet nr. 79 - September 2016       13                        www.hoejekolstrup.dk 



 
 

Gadespejlet nr. 79 - September 2016      14   www.hoejekolstrup.dk 

D. 12. august måtte vi desværre sige farvel til Høje Kolstrups dygtige og engagerede 
netværkskoordinator Marlene Wulff, der har stået i spidsen for de boligsociale aktivi-
teter på Høje Kolstrup i mere end 8 år. Marlene har selv valgt at give tøjlerne videre 
til Sanne Pedersen for at søge nye udfordringer, og Gadespejlet har derfor bedt Mar-
lene om et lille tilbageblik på hendes job og tid på Høje Kolstrup.

En sand ildsjæl har sagt farvel til 
Høje Kolstrup! 

Hvad fik dig, som læreruddan-
net, oprindeligt til at søge jobbet 
som netværkskoordinator?

- Jeg har altid godt kunnet lide 
at deltage i udviklingsprojekter 
og har arbejdet på en lille folke-
skole i Haderslev Kommune, der 
på mange måder gjorde tingene 
lidt anderledes. 

Blandt andet blev alle elever un-
dervist ude i naturen en dag om 
ugen hele året rundt. Da man 
begyndte at tale om kommune-
sammenlægninger i 2005 eller 
der omkring, fik jeg den ide, at vi 
skulle finde en ”venskabsskole” i 
Vojens og Gram kommuner. 

Og så skulle eleverne, som en del 
af undervisningen, forberede op-
læg til eleverne fra de to andre 
skoler omkring, hvad der var at 
spændende historie og sevær-
digheder i netop deres kommune 
og så fremlægge det for hinan-
den på gensidige besøg. 

Jeg syntes dog, i al beskeden-
hed, at ideen var så god, at jeg

 

overbeviste skolechefen i kom-
munen om, at vi skulle gøre det 
til et tværkommunalt undervis-
ningsprojekt året inden kommu-
nesammenlægningen startede.

Sammen med gode kolleger fra 
Vojens, Gram og Haderslev skab-
te vi et projekt, der kom til at 
hedde ”Kommunesammenlæg-
ning i børnehøjde” hvor 4  klas-
ser deltog.

Det var erfaringerne herfra, der 
gav mig blod på tanden og lyst til 
at søge jobbet som projektleder 
på Høje Kolstrup.

Hvor godt var du forberedt på de 
opgaver, der lå i forbindelse med 
det job, du påtog dig?

- Jeg var ikke særlig godt forbe-
redt og jeg må ærligt indrømme, 
at begyndelsen var svær og op-
gaven virkede uoverskuelig. 

Men hvordan spiser man en ele-
fant? – ved at tage den i små bid-
der. 

Ved at tage et skridt af gangen 
og inddrage og rådspørge sig 
med folk, der ved mere end mig 
selv, så lykkedes det alligevel. 

Hvad har du måtte ”opfinde” un-
dervejs? 

- Rigtig meget, det er netop es-
sensen i udviklingsarbejde; man 
har en idé eller et ønske om, hvor 
projekterne skal ende og ”de før-
ste skinner er lagt”. Men derfra 
må man prøve sig frem og ud-
vikle på, hvordan man når målet. 

Noget af det første jeg gjorde, 
var at skrive hele det indsatsom-
råde, der hed IMAGE om. Dels 
manglede der penge til at lave 
en hjemmeside, der kunne rum-
me hele bydelen og hvor mange 
kunne have login til. Dels mente 
jeg, at beboerne selv var den 
vigtigste brik i formidlingen af 
de gode historier fra bydelen og 
i at nuancere det daværende ne-
gative billede at bydelen. Dette 
resulterede i bydelsportalen og i 
uddannelsen af frivillige bydels-
journalister. 
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Hvad har overrasket dig mest un-
der din ansættelse? Hvorfor det?

- Jeg er heldigvis næsten ude-
lukkende blevet positiv overra-
sket. Beboernes stolthed og glæ-
der over deres bydel har været 
en meget positiv overraskelse. 
Jeg oplevede det næsten som 
en glemt blomst, det blot skulle 
have vand og gødning, så sprang 
den ud i den smukkeste blomst

Der er så mange engagerede 
mennesker på Høje Kolstrup, der 
er villige til at tage et nap. Jeg 
har næsten aldrig mødt et nej, 
når jeg har spurgt folk om de 
ville bidrage. 

Hvordan ser du Høje olstrups 
udvikling i de  år, du har været 
ansat?

- Jeg oplever, også ud fra beboer-
nes egne udsagn, at der er kom-
met en mere positiv stemning i 
bydelen. Der er sket rigtig meget 
på de fysiske omgivelser: Aktiv 
torv, Rema, renovering af bolig-
blokke med mere. Og sammen 
med de boligsociale aktiviteter, 
har det sat turbo på meget posi-
tiv udvikling for området. 

Når beboerne ser, at der sker no-
get, får de også selv lyst til at en-
gagere sig. Jeg oplever også, at 
der er kommet et større politisk 
fokus på bydelen i løbet af årene.

g har Høje olstrup haft bet d-
ning for din egen udvikling og 
s nspunkter?

- Jeg har lært helt ufatteligt me-
get af årene på Høje Kolstrup, 
men jeg har faktisk svært ved at 
sætte ord på, hvad det helt præ-
cist er. 

Jeg har lært meget om 
samarbejde, både med fri-
villige og med forskellige 
samarbejdspartnere i kom-
munen og andre steder. 

Jeg har en tyrkertro på at 
samarbejde og kobling af 
ressourcer gør det, der vir-
ker umuligt, muligt. 

an du nævne fremhæve nogle 
af de tiltag, du har været med til 
at igangsætte på Høje olstrup 
i løbet af de to projektperioder, 
du har været ansat  og måske 
nogle, der ærgrer dig ikke er l k-
kedes?

- Nu skal artiklen jo ikke blive 
for lang (haha). Men jeg kan da 
nævne Paraplyforeningen og By-
delsrådet, Familiebasen, udvik-
lingsprojekter med afdelingsbe-
styrelserne i boligafdelingerne, 
kompetenceudviklingsforløb for 
frivillige og konflikthåndtering i 
boligafdelingerne. Og ja, der er 
helt sikkert også mange tiltag, 
der ikke lykkedes så godt.

Projekter hvor vi gik ned ad en 
forkert vej og måtte gentænke 
det hele, eller projekter, der ikke 
blev forankret, som jeg havde 
ønsket mig det. Heldigvis er det 
sådan, at man husker de gode 
ting langt bedre end de negative. 

Hvis du havde haft ubegrænsede 
midler, hvad kunne du så have 
tænkt dig at ændre eller igang-
sætte på Høje olstrup?

- Så skulle Høje Kolstrup have sit 
foreningshus som en samlende 
ramme for bydelens mange fri-
villige grupper og foreningsliv. 
Et sted, hvor man låne mødelo-
kaler og med Fuldtræfferen som 
café og spisested. Om det blev 
Sejlfabrikken eller noget nybyg-
get er underordnet – det er den 
samlende ramme, der er vigtigst. 
Desværre var ressourcerne der 
ikke til at arbejde videre med 
projektet – men ideen er der sta-
dig.

Har det været en fordel for dig, 
at du og din familie f sisk geo-
grafisk ikke har været en del af 
boligområdet? osat i Hader-
slev

- Det har nok gjort, at jeg kunne 
holde mig neutral i mange sam-
menhænge, hvor der ikke har 
været enighed om tingene. Jeg 
har ikke haft parti i nogen lejr og 
har kunnet se og forstå perspek-
tiverne hos alle parter og for-
holde mig nogenlunde objektiv til 
tingene. 

Og så har jeg personligt nydt den 
halve time i bil frem og tilbage, 
som jeg har brugt til at tænke 
dagens opgaver igennem.

Hvad har du med dig videre, som 
du kan bruge til noget som helst?

- Jeg ved at jeg har fået rigtig 
meget med mig fra årene på 
Høje Kolstrup, men det er svært 
for mig at sætte ord på, hvad det 
er. Jeg har en stor taknemmelig-
hed til bydelens beboere for at 
lukke mig ind og for at sige ja til 
samarbejdet i stort og småt. 

fslutningsvist  Har du noget, 
du ønsker at sige til Høje ol-
strup?

- Først vil jeg gerne sige tusind 
tak til alle jeg har lært at kende 
og har samarbejdet med i årenes 
løb. 

Som sagt er der en særlig ånd og 
stolthed hos bydelens beboere. 
Så hold fanen højt, I er nået så 
langt. Fortsæt det gode arbejde 
og husk at I er det vigtigste res-
sourcer i bydelens fortsatte ud-
vikling. 

Jeg glæder mig til at følge jer på 
sidelinjen.

Faktaboks: 

Marlene er gift med Kim, 
har to drenge og bosat i 
Haderslev.

Er begyndt på sit nye 
job som projektleder hos 
Ungdommens Uddannel-
sesvejledning i Haderslev, 
hvor hun skal udvikle og 
drive en forebyggende 
indsats for sårbare unge 
i forhold til skolegang og 
uddannelse.

ra adespejlets redaktion
ære arlene  ak for godt 

samarbejde i mange år  i vil 
savne dig og dine fine, velfor-
mulerede indlæg her i bladet
Ha  det godt

ode hilsener ibeke  arsten
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HKB81 Fodbolddrenge fik nye trøjer af Judica
 
U14 drengene fra HKB81 Høje Kolstrup Fodboldklub, var i weekenden 6.-7. August, til Lunder-
skov Cup.
Her var de for første gang i kamp i nye trøjer, sponsoreret af Judica Advokaterne, Aabenraa.
Det var Jesper Baungaard fra Judica Advokaterne, der for nyligt havde overrakt de flotte trøjer 
til træner Kim Arnsbæk og drengene.
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Mange tænker nok ved den 
overskrift, det er ikke mig, 
jeg skal ikke rodes ind i no-
get, så har jeg ingen fritid 
mere, det må andre tage sig af.
Men sådan er virkeligheden slet 
ikke. Med den aktivitets stigning, 
som fodboldklubben har oplevet 
kommer der altid flere opgaver, 
som skal løses. Der er tale om 
både større og mindre opgaver, 
nogen som skal løses hver uge, 
nogen som måske bare kan klares 
med 2 – 3 gange i løbet af et år.
Vi kan jo altid bruge trænere, har 
du lyst til at arbejde med søde 
børn, evt. være en del af et træ-
ner team, så henvend dig,  vi 
uddanner løbende vore trænere.
Ligeledes har vi også brug for 
nye kræfter i vor bestyrelse, vi 

Nødråb fra boldklubben:
”Vi mangler flere hænder”

er p.t. 6 i en velfungerende be-
styrelse, som vælges for 2 år ad 
gangen, ca.3 hvert år, så man 
risikerer ikke, at skulle sidde 
udelukkende nye personer i be-
styrelsen. Næste generalfor-
samling er i starten af 2017.
Desuden har vi masser af små 
jobs, som kan klares ved at 
bruge en time en gang imellem, 
som f.eks. : 
Dømmer ungdomskampe (3-, 5- 
og 8 mands kampe )

Passe dommerbord ved indefod-
boldstævne

Hjælpe ved at dele Gadespejlet 
ud 2 gange om året i dit kvarter

Holde styr på klublokalet under 

Agoraen

Sponsorarbejde

Hjælpe med at passe Cafeteria 
ved indefodboldstævner.

Tænk på, at hvis du / I bru-
ger et par timer, det kan be-
tyde ret meget for ret mange.

Har du lyst til en af oven-
stående opgaver, så kontakt 
Fodboldklubbens formand 
(Holger Jørgensen) på te-
lefon 40406216 eller mail: 
hojn1952@gmail.com . I må 
også gerne henvende Jer på 
Nørreskovparken 91.

HÅNDBOLD- OG FODBOLDKLUBBERNE 
I TÆT SAMARBEJDE

Håndboldklubben  er klar 
til en ny sæson i Agoraen.
I år tilbydes legebold 
Trille og Trolle for de al-
lermindste sammen 
med far og/eller mor.
Fodboldtræner og hånd-

boldtræner vil være i hallen 
samtidig og stå for løjerne.
For de lidt ældre tilbydes al-
mindelig håndboldtræning.
Træningstider:
Opstart 07.09.2016 men 
der er åben tilmelding hele 

sæsonen.

Onsdag:17.30-19.00 

U10 piger/drenge årg. 
2006/2007
Onsdag: 16.30-17.30

Igen i år havde folk i lokalområ-
det støttet godt op bag boldklub-
bernes tilbagevendende loppemar-
ked og afleveret mange fine ting. 

Da dørene blev slået op ind til Ago-
raen klokken 10.00 søndag formid-
dag, den 11. september, stod der, 
til trods for udsigten til det utrolig 
flotte sensommervejr dagen stil-
lede i udsigt, masser af folk og 
ventede på at kunne komme in-
denfor og gøre en god handel. 

Det var 16. gang de forenede bold-
klubber afviklede deres, sæd-
vanligvis, velbesøgte loppemar-
ked, og også denne gang lykkedes 
det klubberne af få et fornuftigt 
overskud ud af anstrengelserne.

-Især om formiddagen var der man-
ge, der lagde vejen forbi Agoraen, 
fortæller Ulla Kristensen, formand for 
håndboldafdelingen, som understre-
ger, at et arrangement som afholdel-
sen af loppemarkedet  efterhånden er 
en aktivitet det bliver stadig vanske-
ligere at få fornuftigt overskud ud af.

-Der afholdes loppemarkeder alle 
vegne og til støtte for mange me-
get forskellige formål. Vi oplever 
imidlertid, at vi nyder stor op-
mærksomhed heroppe, og at der 
er mennesker som så decideret 
leverer lopper til os, og kun til os. 
Det er vi  meget taknemmelige for. 

Det samlede overskud blev på 16.000 
kr. hvilket betyder, at hver af klubber-

ne, fodbold og håndbold, får 8.000 
kr. som tilskud  til deres aktiviteter.

-Og det er vi særdeles godt til-
fredse med, slutter Ulla Kristensen. 

Flot overskud til boldklubberne
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Forleden havde den sidste 
sidevej på Uglekær budt 
velkommen til gadefest.
Det var nr. 38 i ræk-
ken og dermed fortsat-
te traditionen med un-
derholdning, god mad 
og fællesskab på gaden.
Underholdningen bestod 
denne gang af Vijay Pal 
og hans show ”Pal Magic”.
Pal er i øvrigt tidligere 
Uglekær-beboer og han 
havde publikum i sin hule 
hånd, med sine tricks og 
sønderjyske vittigheder.

Gadefest med to år til fortjenestmedalje

Af bydelsjournalist Tavs Roworth

Status er i øjeblikket (den 5. september)
Der deltog ialt 43 Fightere
27 Hold var repræsenterede
med tilsammen 771 deltagere
Der blev gået og løbet 12.527 HK-mil runder á 920m 
svarende til 11.382 km,
og opstillet ca.  360 lysposer
samt indsamlet ca. 175.000,- kr.

Lidt fakta fra Stafet For Livet



 
 
Gadespejlet nr. 79 - September 2016       19                        www.hoejekolstrup.dk 

Haveforeningen Skovly

Kontakt formand Tommy Larsen 

Tlf. 4042 9038

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.

Sekretariatet for den boligsociale 

helhedsplan for Høje Kolstrup.

- Projektleder Sanne Pedersen

Tlf. 7354 6577/mobil 2477 3918  

E-mail: slp@salus-bolig.dk

- Jobguide Kim Winther 

tlf. 2034 7431 

E-mail: ksw@aabenraa.dk

- Socialvicevært Rikke Frederiksen 

Tlf. 2974 8058

E-mail: rfr@aabenraa.dk

- Socialvicevært Michael Schwebs

Tlf. 2974 8011

E-mail: mschw@aabenraa.dk

Nørrebo Beboerklub 
Frueløkke 14, kld. afholder banko 

hver onsdag kl. 19.00. 

Paraplyforeningen
Kontakt Birgitte Stahl Laursen på 

birgitte.1970@hotmail.com.

Røde Kors Genbrug
Uglekær 14 

er finder du tøj og nips.
Tlf.  2175 2611.   

Åbningstider: mandag, onsdag, 

torsdag & fredag - kl 13:00 - 17:00.

Lukket tirsdag. 

Foreninger med aktiviteter 
i Agoraen:

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

raabasket.

Aaig Gymnastik
Aerobic, Zumba, Børnegymna-
stik
Kontakt Solveig Petersen

sp@aofsyd.dk.

Aabenraa Dartklub
Uglekær 1 - Mødes tirsdage fra kl. 

19:00. Læs mere på 

www.aabenraadartklub.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.

Bydelsrådet
Formand Hans Peder Thomsen 

Mail: hp@danprivat.dk

Familiebasen
Uglekær 10, st. th.

Daglig leder: Sine Jakobsen

Mobil: 2148 7922

Ungekonsulent Frank Sørensen

Mobil: 2114 8720

Fuldtræfferen
Et boligsocialt projekt under Aaben-

raa kommune der er åbent for alle:

- Cafeen er Fuldtræfferens hjerte, 

hvor der sælges lækker mad.

- Værkstedet hjælper dig med din 

pc.

- Lydsmedjen hjælper dig med alt 

inden for lyd til din pc.

- Det kreative værksted hjælper dig 

i gang med kreativt håndarbejde.

Find åbningstider og kontaktperso-

ner på Fuldtræfferens egen hjem-

meside www.fuldtraefferen.dk.

Høje Kolstrup Datastue
Uglekær 12, kld. Kontakt Inge Lis 

Larsen på tlf. 4026 6821.

E-mail: inge_lis_larsen@post.tele.

dk.

Høje Kolstrup Kirke
Lergård 4

Se hvad der sker i Høje Kolstrup 

Kirke på www.aabenraasogn.dk.

Høje Kolstrup Skole
Nyløkke 2 - 4

2-sporet folkeskole fra 0.-9. årgang.

Skolens kontor - tlf. 7376 8300

SFO 0-3. årgang: 7376 8684

SFO 2: tlf. 7462 6903

Lærerværelse: 7376 8311

Se mere på skolens egen hjemme-

side: www.hkolstrupskole.dk

Kolonihaver 

Skovgårdens Kolonihaveforening 

Kontakt John Hynding 

tlf: 2865 2422

Hong Viet - Aktiviteter for viet-
namesere
Kontakt xuhox2105@gmail.com.

MK78 - Håndboldklubben
Kontakt træner Keld Jensen 

7462 9703 eller 4166 9703.

RAA Billardklub 
Uglekær 1. Mail: raa@raa-billard.dk. 

Kontaktperson: Dorthe Frank.  

Tlf.: 6087 0041.

Streetworker
Rachid er streetworker på Høje Kol-

strup. Han kan kontaktes på mobil 

4052 0929.

Trompetskole
v/ Erik Boysen, Nørreskovparken 75

Tlf. 7462 6887

Mobil 2226 8439

E-mail: mail@erikstrompetskole.dk.

Se også www.erikstrompetskole.dk.

Ungdomsklubben 

Aftenklub fra 7. kl. til 17 år.

Nyløkke 2, kld. 7462 6903.

Vietnamesisk Forening 
Kan kontaktes på zienhongdk@

yahoo.dk.

Aabenraa Firmaidræt
Har badminton tirsdage i Agoraen. 

Formand: Hans Jørgen Christensen.  

Mail: aabenraa aafi.dk

Aabenraa Karateklub
Træner i Agoraen mandage og ons

dage kl. 19:00 - 21:00. Se mere på 

www.aabenraakarateklub.dk.

Dansk Tamilsk Integrationsfor-
ening
Kontakt Sevagan S. 2228 0183.

FCHK - Senior Fodbolk
Kontakt Ahmed Beydon 6030 4448.

HK Boldklub- Fodbold
Kontakt Bent Nielsen 7462 8714. 

HK Boldklub- Håndbold
Kontakt Ulla Kristensen 4037 8910

HK

Vejviser



STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS!

Skal denne plads 
være din?

- Så send en mail til 
GADESPEJLET@LIVE.DK


