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Gadespejlet 
  redigeres af bydelsjournalist Karsten Espersen.
  Ansvarshavende: Søren Brink Larsen

Layout: Henriette Pilegaard

Kontakt
Redaktionen kan kontaktes på e-mail-adres-
sen: gadespejlet@live.dk.

Post kan sendes til Netværksbasen på adres-
sen Uglekær 10, st. tv. - 6200 Aabenraa 
mrk. Gadespejlet. 

Tryk
Gadespejlet trykkes hos Mohrdieck Tryk i et 
oplag på 1.600 eksemplarer og omdeles til 
samtlige husstande på Høje Kolstrup.

Indlæg
Artikler, annoncer & billeder sendes til  
gadespejlet@live.dk.  

Artiklerne bedes indsendt i et redigerbart 
tekstdokument (fx word), og billederne i et  
højopløseligt format. 

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere 
de indsendte indlæg. 

Næste nummer
Næste nummer af Gadespejlet udkommer  
i juni 2019. 

Deadline
Deadline til næste nummer, nummer 88, er 
mandag den 20. maj 2019

Redaktionen

Kære beboer på Høje Kolstrup
Gadespejlet er vores eget blad, hvor vi fortæller 
hinanden og omverdenen om de mange unikke 
ting, der foregår i boligområdet.

Her kan man nå ud som forening og instiution, 
eller hvis man som enkelt borger har et intivitiav, 
hvor flere kan være med.  

Vi er en gruppe frivillige beboere, der laver  
bladet. Men gruppen er blevet for lille, og vi har 
brug for nogle flere kræfter, hvis bladet skal blive 
ved med at udkomme. 

Så ja, vi har brug for dig!
Du behøver ikke at have noget bestemt på hjerte 
eller at skrive perfekt. Du skal bare have lyst til at 
besøge nogle af aktiviteter, der sker i området og 
til at snakke med folk. 

Det kan også være at du har mest lyst til tage 
foto, og nogle gange går vi ud som et makker-
par,når der sker noget spændende. 
Endelig har vi også brug for en eller flere, som 
har lyst til at redigere bladet og arbejde med  
layout. 

Så kom med til næste redaktionsmøde, hvor vi 
tager med kyshånd imod dine ideer. 
Har du ingen selv, så er der nok at gå i gang med 
alligevel, for der sker jo hele tiden noget på Høje 
Kolstrup.

Husk også, at bladet meget gerne vil bringe  
nyheder fra din forening eller institution. 
Du kan kontakte os eller indsende materiale ved 
at sende en mail til: gadespejlet@live.dk, 
Gadespejlet udkommer nu tre gange om året,  
i marts, juni og i oktober.

Med venlig hilsen og forhåbninger
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Kom og vær 
med hos 
Gadespejlet! 

Ren sirup for øregangene
Tre af landsdelens orkestre med i alt  
70 musikere satte  hinanden stævne  
i Agoraen

Hvad laver  
Paraplyforeningen  
egentlig?
De står bl.a. for Ren Dag søndag 31. 
marts, hvor du kan være med!

Familiebasen er  
for alle familier
Flere beboere er kommet i job og uddan-
nelse. Det mærkes i Familiebasen

Velkommen til Grisens År!
Vietnamesere på Høje Kolstrup holdt 9. februar 
traditionel nytårsfejring og bød velkommen til 
Grisens År

Er du 60+ og fysisk aktiv?
Hvis ikke, så læs om de mange tilbud  
på Høje Kolstrup. Gåture, krolf, tennis og  
meget mere. 

Disc Golf-bane anlægges 
I sommer blev Disc Golf testet på Høje Kol-
strup. Nu kan alle meget snart spille på en 
rigtig bane. Se hvor kurvene bliver placeret 

20-21
Skillsmix-fodbold skaber 
gode resultater
På Høje Kolstrup deltager otte 14-16-årige 
drenge i DGI-projektet Skillsmox-fodbold 
Drengene får en træneruddannelse og  
styrker evnen til at samarbejde

mailto:gadespejlet@live.dk
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Ren sirup for øregangene
Tre af landsdelens mest velspillende orkestre, Aabenraa Brass Band, 
Aabenraa Skoleorkester og Den Sønderjyske Garde, satte i februar 
hinanden stævne i Agoraen.

En artikel i Kristeligt Dagblad 
omhandlede den, langsomt hen-
sygnende, Jydske Pigegarde med 
hjemsted i Aarhus. I artiklen ud-
taler en af tanterne, som gar-
dens ledende kvinder betegnes, 
om den situation, at garden lang-
somt siver medlemmer:

-De unge nu til dags skifter fri-
tidsaktiviteter som vinden blæ-
ser. I garden gør vi en dyd ud af 
at lære pigerne, hvad disciplin 
vil sige. Det oplever du ikke ret 
mange steder. Der handler det 
om, om man har lyst eller ej. 
Men jeg tror det giver en ballast 
at lære, at med nogle ting, så må 
du bare knytte sylten og komme 
videre. Hele livet drejer sig ikke 
om dig. Nogle gange er der an-
dre, der er afhængig af dig.

Det var den artikel jeg kom i tan-
ker om, da jeg, forleden, satte 
mig til at nedskrive de oplevelser 
jeg havde haft i mødet med det 
store orkesterarrangement i Ago-
raen en måned tidligere: 

Nodestativer og hvide plasticsto-
le fyldte godt op på gulvet i Ago-
raen, og der var lagt op til lidt af 
en lokal sensation for tilhørerne, 
så skuffende få de så desvær-
re viste sig at være, der skulle 
lægge ører til, da tre af landsde-

lens mest velspillende orkestre, 
Aabenraa Brass Band, Aabenraa 
Skoleorkester og Den Sønder-
jyske Garde, den 2. februar var 
lykkedes med at sætte hinanden 
stævne i Agoraen.

-Det er et ønske vi har haft igen-
nem flere år, fortalte Annemette 
Beier Jørgensen og Martin Nør-
gård begejstrede og næsten i 
munden på hinanden, da vi, un-
der prøverne, var trukket ud i én 
af bygningens korridorer, for at 

erobre os en smule ørenlyd til en 
samtale om arrangementet.

-Det er da helt fantastisk, at vi 
er nået hertil. At det er lykkedes 
os at kunne samle medlemmerne 
fra alle tre orkestre til sådan en 
fælles spilledag.

Musik og kammerater
-Det betyder da noget for os al-
lesammen, fra den yngste til den 
ældste af os, at vi, igennem dette 
og andre former for fælles arran-

gementer, får mulighed for at se 
hinanden an, og lære hinanden 
bedre at kende, fortæller Martin 
Jørgensen, der har adskillige års 
erfaring med kammeratskaber 
opstået via samværet omkring 
musikken.

-Det er jo ikke sådan, at vi over-
hovedet ikke, i det mere daglige, 
har noget med hinanden at gøre, 
supplerer Annemette. Vi kan da 
låne instrumenter og, ind imel-
lem, også musikere hos hinan-
den, men dagen i dag giver os 
en helt særlig mulighed for at 
mødes omkring musikken, at øve 
sammen, og endelig, som det 
ganske særlige, at kunne afslutte 
med en stor fælles koncert. Den 
glæder vi os til.

I alt 70 musikere deltog, og al-
dersspændet var stort. Yngste 
deltager var 6 årige Merle Ben-
dixen fra Den Sønderjyske Gar-
des nyoprettede ”rollinge” hold, 
og ældste deltager 81 årige fly-
gelhornspiller, Ejler Sørensen fra 
Aabenraa Brass Band.

Forplejning skulle også spille
-Med så mange deltagere, er der 
flere dele, det skal lykkes at få til 
at spille. Det gælder ikke mindst 
forplejningen, og der er vi så 
heldige, at have en masse helt 

fantastiske hjælpere i form af 
forældre fra både garden og sko-
leorkestret, som dagen igennem 
ofrer tid på at servicere både mu-
sikere og dirigenter, bidrager An-
nemette Jørgensen. –Uden dem, 
ville det virkelig være svært at 
afvikle sådan et arrangement.

-Ud over, at give de mange mu-
sikere denne helt særlige chance 
for at mødes, ønsker vi, som ar-
rangører, også, over for kommu-
nen, at illustrere det behov der 
er, for at få etableret rammer, 
der, ud i fremtiden, giver mulig-
hed for af og til at kunne afholde 
spil sammen arrangementer som 
det her. Eller noget lignende.

Dirigenten arbejder ivrigt med 
at få en stor gruppe blæsere til 
falde ind på et bestemte takt-
slag. Atmosfæren er fortættet. 
Koncentrationen stor. Det er al-
vor. Og det lykkes, og lyden er 
ensartet og fyldig. Hænger som 
en massiv, harmonisk tonebå-
ret skulptur der bølger gennem 
væggene.  Som den rene sirup i 
øregangen. I hvert fald for mig, 
der er stor fan af den type orke-
sterpræstationer.

Af annonceringen fremgik det, at 
der afholdtes koncert om efter-
middagen. Med gratis adgang, 

sågar. Fremmødet til den var 
mindre end arrangørerne hav-
de håbet på. En stor del af for-
klaringen var at finde i, at der i 
Høje Kolstrup kirke, i det samme 
døgn, afholdtes et Sang-og Mu-
sik Marathon, hvortil man, for 
anden gang, havde voldsom stor 
succes med tilstrømningen.

-Oven på de meget positive til-
bagemeldinger vi trods alt har 
fået på arrangementet, fortæl-
ler Annemette Beier Jørgensen, 
så har vi planer om at gentage 
det næste år. Nok ikke på samme 
dato, fordi vi så risikerer igen at 
miste både deltagere og tilsku-
ere til et eventuelt arrangement i 
Høje Kolstrup kirke. 

Blev ikke tantet
Tilbage til artiklen fra Kristeligt 
Dagblad, og tanternes konsta-
tering af, at det, af og til, er en 
nødvendighed at forlade selfie 
fokuseringen, og nå til erkendel-
se af, at du er en del af et større 
hele. Men at også din indsats har 
betydning for at opnå den nød-
vendige harmoni i det billede, el-
ler den lyd der skabes.

De betragtninger var de også 
omkring både Annemette Beier, 
og Martin Nørgaard. Uden at det 
blev tantet. 

Tekst og foto: 
Karsten Espersen 

Stefan Schultz, Aabenraa Brass Band, Annemette Beier Jørgensen, 
Den Sønderjyske Garde og Martin Nørgaard, Aabenraa Skoleorke-
ster

Gruppefoto: Søren Kring 
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Ren Dag i Høje Kolstrup
   

Igen i år arrangeres der Ren Dag i vores område. Ren Dag er et projekt 
gennem Danmarks Naturfredningsforening, Arwos og Aabenraa  

Kommune, hvor Paraplyforeningen er arrangør af dagen.

Arrangementet finder sted søndag den 31. marts 2019.

Vi mødes ved Agoraen kl. 9.00, hvor boligforeningerne sørger for kaffe og 
rundstykker til alle fremmødte.

Derefter samles der affald langs stier og vejkanter i Høje Kolstrup.  
Sække og ruter uddeles på dagen. Medbring selv handsker og evt.  

affaldsopsamler.
Som afslutning er der pølser og sodavand ca. kl. 12.00

Vi håber, rigtig mange finder tid til at bruge en formiddag på den gode 
sag, så vi kan holde vores område pænt og rent.

Der er ingen tilmelding – du skal bare møde op på dagen!

Venlig hilsen Paraplyforeningen

Foto fra Ren Dag-høsten på Høje Kolstrup i 2015 på Høje Kolstrups Facebook-side.

Årets gang i Paraplyforeningen
Tja - men hvad laver Paraplyforeningen egentlig?   
- er det nogen  der løber rundt i regnvejr?

Ja somme tider gør vi faktisk, når 
GADESPEJLET skal deles ud. Men 
så bliver hunden også luftet  og 
vi får god motion.

Det sker også, at det regner, når 
der er STAFET FOR LIVET.  Her er  
Paraplyforeningen tovholder for 
Høje Kolstrup holdet.
                                                                                                                                        
Men vi  opstiller jo et stort telt 
med plads til både våde regnjak-
ker og stole til Stafetdeltagerne, 
så der kan hygges imellem run-
derne.

Hvad laver vi ellers?
Jo – vi er også tovholder for  
REN DAG i Høje Kolstrup. 
Som regel er der  nu tørvejr den 
dag, men ellers kryber  vi i ly i 
Agoraen.
Det er faktisk en hyggelig  for-
middag, hvor vi først spiser rund-
stykker og drikker kaffe. Så sam-
ler vi noget skrald, og slutter af 
med grillpølser og sodavand.

Vores største arrangement er  
JULETRÆSFESTEN i Agoraen den 
første søndag i advent. Har du 
endnu ikke besøgt den, skulle du 
prøve næste gang. 
Cafeen holder åbent, og der er 
stort julemarked og en dejlig fest 
om eftermiddagen med juletræ, 
julemand sang og musik.

Udover selv at stå for arrange-
menter, hjælper vi gerne nye for-
eninger med at komme i gang.
Vi hjælper også gerne til ved  
arrangementer i bydelen – 
bl.a. giver vi en hånd med ved  
AABENRAA  SANG- OG MUSIK-
MARATON  i Høje Kolstrup kirke.

Vi holder bestyrelsesmøde en 
gang om måneden, hvor den før-
ste halve time er sammen med 
Bydelsrådet. Og vi deltager hver 
især med den tid, vi nu engang 
har.

Vi vil forfærdelig  gerne have 
nogle flere med. Så har du lyst til 

PARAPLYFORENINGEN
indkalder til

GENERALFORSAMLING
d. 27.03.2019 kl. 19.00

i festsalen Frueløkke 250

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tekst: Ulla Kristensen

at komme lidt ud og være sam-
men med andre og samtidig gøre 
en forskel i Høje Kolstrup, er det 
måske noget for dig at være med.
Mød op til generalforsamlingen 
Du bliver ikke valgt ind i besty-
relsen medmindre du har lysten 
til det.

VEL MØDT! 
og med venlig hilsen
Paraplyforeningen
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Familiebasen er for alle familier

Det er tirsdag formiddag, og en 
duft af nybagte boller breder sig 
i Familiebasen på Høje Kolstrup. 
Familiebasen er en lejlighed i 
stuetagen på Uglekær 10, der er 
indrettet med legerum til børn 
i åben forbindelse med stuen, 
som er indrettet med et stort 
spisebord. 

I dag er der Åben Café, og syv-
otte beboere er samlet, mens 
enkelte smutter forbi på et hur-
tigt visit. 
Der bliver talt dansk ved bordet 
– så vidt muligt. Den åbne café 
er for alle familier i boligområ-
det. Den bruges dog hyppigt af 
beboere fra andre lande. 

- Det er hyggeligt at komme ud 
at snakke med andre, især når 
familien bor langt væk. 
Det fastslår et par ældre kvin-
der. De kommer her fast og har 

nogle gange børnebørnene med. 
Ved bordet bliver der også snak-
ket om, at det som ny i området 
kan være svært at lære andre at 
kende, hvis man ikke har små 
børn og gennem dem møder 
andre forældre.

I Familiebasen er der Åben Café 
hver tirsdag og torsdag for-
middag, men hele ugen er der 
aktiviteter for familier, og på 
det seneste er flere aktiviteter 
lagt om eftermiddagen, for det 
mærkes, at det er lykkedes flere 
beboere at komme i arbejde el-
ler uddannelse. 

Det fortæller netværkskoordi-
nator Sine Jakobsen. Hun har 
30 års erfaring i arbejde med 
familier og projekter med blandt 
andet jobtræning og traumati-
serede kvinder, og hun er ansat 
af Aabenraa Kommunes afdeling 

Tidlig Forebyggelse for familier 
og børn, der har Familiebasen 
på Høje Kolstrup som en frem-
skudt indsats. Sine driver Fa-
miliebasen med hjælp fra Jette 
Hansen, der også er ansat i 
Tidlig Forebyggelse. De har kon-
tor i Familiebasen og får hjælp 
til aktiviteterne af frivillige og 
af kommunens interne service-
korps, KIS

- Vi er fra kommunen, men vi 
har en helhedspræget tilgang. 
I Familiebasen kan man som 
beboer komme helt uformelt. Vi 
skal ikke registrere og gemme 
personlige oplysninger. Vi no-
terer kun fornavne for at doku-
mentere, hvor mange der kom-
mer her og til hvilke aktiviteter, 
understreger Sine Jakobsen:

- Alle kan komme til vores fælles 
aktiviteter, men man kan også 

komme for at tale med os alene 
og få hjælp til mange forskellige 
ting. Og hvis vi ikke selv kan 
hjælpe, formidler vi kontakten 
til for eksempel jobguiden el-
ler andre, og vi kan tage med 
til møder hos sagsbehandleren 
eller i skolen. Vi kan støtte, så 
man får stillet de rigtige spørgs-
mål, og så man forstår, hvad der 
bliver aftalt. 

Denne formiddag har en kvinde 
ved bordet næsten ikke deltaget 
i samtalen. Men så viser hun, at 
en krone lige er faldet af hen-
des tand, da hun bed i et stykke 
knækbrød. 
Hun er kurder, men der er ikke 
andre ved bordet i dag, som 
taler sproget. Så hun klarer sig 
med noget dansk og bruger 
Googles oversættelsesfunktion 
på sin mobiltelefon. 
Snart drøfter hele bordet, hvad 
hun kan gøre, og hun får det 
råd i første omgang at prøve 
at få hjælp fra sin datter til at 
kontakte en tandlæge. Det vil 
hun prøve. Hun er dog bekym-
ret over udsigten til en større 
tandlægeregning. I forvejen er 
manden syg med udgifter til 
medicin. 

Og snart bruger hun sin mobil-
telefon til at vise billeder af sine 
voksne børn, der klarer sig godt 
i Danmark. 
- I går har jeg fået et nyt barne-
barn, lyder det stolt fra kvinden, 
der lige nu synes at have glemt 
sit tandproblem. 

Perihan ser med på mobilen. 
Hun er kommet med sønnen 
Ahmed på fire år, som hurtigt 
forsvinder ind i legerummet, 
mens den yngste, en baby, 
sover i barnevognen på altanen. 
Perihan har fået fire børn med 
kort mellemrum, og for hende 
er cafeen et pusterum, hvor hun 
kan møde andre voksne. 
Hendes børn kommer i daginsti-
tution, hvor de er sammen med 
andre børn. Familier, hvor bør-
nene ikke kommer i daginstitu-
tion, kan hver mandag kl. 10-12 
komme i Børnehavens Legestue 
i Familiebasen, og man er altså 
også velkommen til at tage sine 
børn med til Åben Café.

Der er ved at være opbrud 
rundt om bordet i dagens café.  

”Mojn!”, ”Tak for i dag” og ”Vi 
ses!”, lyder det fra deltagerne på 
vej ud ad døren. 
Om eftermiddagen, kl. 16-18, 
på tirsdage har Familiebasen et 
nyt tilbud til forældre med teen-
agere. 
Her kan man komme og snakke 
med andre teenageramte foræl-
dre. Hvad gør I?
Og her kan der blive arrangeret 
temaaftener, for eksempel med 
tip til, hvordan man bedst ska-
ber faste rammer og grænser.

På onsdage kl. 14-17.30 er der 
aktiviteter for forældre med 
mindre børn. Der er lektiehjælp, 
hvor forældrene også inddrages, 
så de på længere sigt bedre 
selv kan hjælpe, og der er også 
kreative aktiviteter for børn og 
forældre i fællesskab. 
Hver onsdag formiddag er der 
sprogcafé med træning i at 
forbedre sit dansk, og Familie-
basen tilbyder også lektiehjælp 
til voksne. Men det hele handler 
ikke om uddannelse: Der kan 
også blive arrangeret for eksem-
pel gåture i naturen i området 
og fælles madlavning.  
- Og jeg vil understrege, at 
vores aktiviteter generelt er for 
alle familier her på Høje Kol-
strup, slutter netværkskoordina-
tor Sine Jakobsen. 

Flere beboere er kommet i job og uddannelse.  
Det mærkes i Familiebasen, som er for alle i området.

Mobilen bliver brugt til at vise familien frem.

Tekst og foto:  
Henriette Pilegaard

De sidste gæster i dagens Åben Café snakker med Bettina Lauritzen-Bek, der er tilknyttet Familiebasen.

Sine Jakobsen, som står i 
spidsen for for Familebasen, 
har stor erfaring i at rådgive. 
.

LÆS MERE NÆSTE SIDE >
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Mød dem i familiebasen!
Familiebasens program: 

Mandag: 
Kl. 10-12 Legestue
Kl. 13-16 Computerkursus og hjælp til digitale ansøgninger

Tirsdag
Kl. 9-13 Åben café
Kl. 16-18 Café for teenageforældre

Onsdag
Kl. 10-12 Sprogcafé
Kl. 14-17.30 Aktiviteter for forældre og børn

Torsdag
Kl. 9-13 Åben café

Følg aktiviteterne på Facebook:  
”Familiebasen Høje Kolstrup”

Familiebasen tilbyder desuden åben rådgivning, vejledning 
og hjælp efter aftale med Sine Jakobsen, tlf. 21487922

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bydelsrådets beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab  
til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
(valgperiode 2 år):
 a. Birgitte Stahl Laursen
 b. Conzetta Thomsen
 c. Uffe Leisner

6. Valg af suppleanter (valgperiode 1 år):
 a. Hans Christian Jensen
 b. Per Matzen

7. Bestyrelsesmedlemmer der ikke vælges 
på generalforsamlingen præsenteres:
 a. Per Hansen, almene boligforenin 
 ger på Høje Kolstrup
 b. Holger Jørgensen, Børn og unge-  
 området på Høje Kolstrup

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Høje Kolstrup bydelsråd
Generalforsamling

27. marts 2019 kl. 19.30
Beboerhuset - Frueløkke 250
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Velkommen til Grisens År!
Vietnamesere på Høje Kolstrup holdt 9. februar traditionel nytårsfejring 
og bød velkommen til Grisens År. 
Som en del af traditionen fik børnene en lykkepose med penge, som 
de senere skulle spille med. Og der var en stor buffet med traditionelle 
retter, heriblandt pakker med en særlig ret med ris, bønner og svinekød, 
som skal indtages, mens man tænker på sine forfædre. 
Der blev dog også råbt Skååål!  
Beboerjournalist Van Khiem Nguyen  
har leveret  
disse billeder. 
Se også videoen på  
Høje Kolstrups 
Facebook-side. 
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Er du 60+ og fysisk aktiv? 
Måske ikke, men ønsket om at blive det, eller måske nærmere ønsket om 
resultaterne heraf, kan de fleste nikke genkendende til 

Kære beboer på Høje Kolstrup
Mit navn er Signe Bøgesvang, og jeg er projek-
tleder for indsatsen ”Bevæg Dig For Livet - Senior” 
i Aabenraa Kommune. 
Jeg arbejder for at skabe og understøtte fysisk 
aktive fællesskaber for alle i alderen 60+. At være 
fysisk aktiv, og at indgå i gode fællesskaber, er 
godt for vores sundhed og livsglæde – det hersker 
der vist ingen tvivl om. Men det er nemmere sagt 
end gjort. Den første udfordring kan være at op-
snuse, hvor der sker noget interessant for netop 
dig. 
Min egentlige hensigt med denne artikel var derfor 
at skabe et overblik over, hvad der sker i jeres lo-
kalområde, men jeg erfaret, at motionsudbuddet 
for denne aldersgruppe ikke er så stort som håbet. 
Til gengæld har de nært liggende byer en masse 
at byde på, så er du fleksibel ift. kørsel, eller kan 
du se muligheden i at lave fælleskørsel med nabo-
en, så vil jeg rigtig gerne hjælpe dig med at finde 
et passende motionstilbud i fx Rødekro, Fladhøj 
eller Aabenraa. Du skal blot ringe eller skrive.
Kontaktoplysninger: Signe Juler Bøgesvang      
Tlf.: 24 25 56 84,   mail: sjb@aabenraa.dk 

Tilbud ved højhusene – hele året
FÆLLES GÅTUR: Mandage kl. 12.45-13.45. Vi 
mødes ved Lergården Plejecenter, hvor vi går en 
rolig rollatorvenlig tur, som afsluttes med kaffe på 
Netværksbasen.  
Mød op eller kontakt: Alice 24 96 54 20.
STOLEGYMNASTIK Fredage kl. 11.15-11.40. 

Kom på Fuldtræfferen til hensyntagende gymna-
stik, med lette øvelser for nakke, skulder, knæ-og 
fodled. Det er gratis.  
Mød blot op eller kontakt Janni 28 14 35 25.

Tilbud i Agoraen – sept. til marts
GO FORM: Onsdage kl. 19.05-20.05.  
Se mere på www.aaig.dk
BADMINTON : Tirsdage kl. 19-20+21-22.30.  
Kontakt Leif 40 56 19 52
Fra 22. marts og tre fredage frem:  
IDRÆT OM DAGEN: kl. 9-10-30

Psst… det kan du se frem til
DISC-GOLF: I maj indvies en DiscGolf-bane i 
bæltet mellem Uglekær og Frueløkke. DiscGolf er 
en sjov sport for alle og er en kombination af golf, 
foldboldgolf, minigolf og frisbee, hvor man starter 
på et tee-sted og kaster discen, en form for fris-
bee, mod en kurv. Se mere på de næste sider
KROLF: Er I en flok som er interesseret i at spille 
krolf i Høje Kolstrup, så har I muligheden for at få 
hjælp til at få startet op. Ring eller skriv til Signe 
på tlf.: 24 25 56 84 / mail: sjb@ssbenraa.dk
TENNIS: Den nye Tennisbestyrelse arbejder for 
at der igen skal blive liv på tennisbanerne i Høje 
Kolstrup. Følg med dem på facebook under ”Høje 
Kolstrup Tennisklub”.
GÅ-VÆRT: Går du i forvejen, og kunne du tænke 
dig at få flere med, så kan du få et gratis gå-værts 
kursus (udbudt af DGI), og blive en del af det sto-
re gå-fællesskab i Aabenraa Kommune. 
Skriv til Signe på mail: sjb@aabenraa.dk 
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Med praktisk støtte fra Aabenraa Kommune i form 
af pleje af områdets græs-arealer, økonomisk 
støtte fra Søm og Skrue Puljen, penge fra den 
lokale paraplyforening og nu også en stor økono-
misk saltvandsindsprøjtning fra Sydbank Fonden 
er økonomien i projektet Disc Golf på Høje Kol-
strup ved at være på plads. 

Det er faktisk så meget på plads, at Bydelsrådet 
nu indkøber al nødvendigt udstyr og går i gang 
med at anlægge banen og projektet Disc Golf. 
Man kan glæde sig til at prøve kræfter med banen 
fra dette forår. 

Området mellem villakvartererne Uglekær og 
Frueløkke vil lægge græs til banen. Der vil komme 
i alt 6 huller med 3 tee-steder til hvert hul; et 
hvidt, et gult og et rødt. Etableringen vil ske på 

frivillig basis. Man vil kunne låne disc, når banen 
er klar.

Første del af etableringen af banen er mellem Ug-
lekær og Frueløkke. Samtidig sættes nogle kurve 
op i umiddelbar nærhed til skolen og Agoraen. 
Det oplyser Uffe Leisner, der er formand for 
Aabenraa Disc Golf, mens Per Matzen er kasserer 
og Hans Peder Thomsen næstformand.

- Vi glæder os til etableringen, der sker med hjælp 
fra gode kontakter til Aabenraa Ungdomsskole. 
Altså til etableringen af den ”rigtige bane” mellem 
boligområderne, siger Uffe Leisner. 

Disc Golf - nu sker der noget for alvor! 
Disc Golf blev testet på Høje Kolstlrup i sommer.  
Nu bliver der anlagt en bane.

Fra venstre Uffe Leisner, Bydelsrådet, Hanne Obling Jessen fra Sydbank (støtte på 25.000 kr) og ved 
kurven Per H. Matzen, Høje Kolstrup Bydelsråd. Foto: Beboerjournalist Karsten Espersen

SE MERE PÅ DE NÆSTE SIDER >
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Disc Golf-kurvene placeres her: 

Kurv 1
er placeret i hjørnet af træer,  
ca. 5-7 meter fra nærmeste træ

Kurv 2 
er placeret 5-7 meter fra enkelt-
stående træ

Kurv 3 
er placeret midtmellem tre 
træer, der står meget tæt på 
hinanden

Kurv 4 
er placeret midt på plænen

Kurv 5 
er placeret midt på plænen, hvor 
det begynder at skråne ned mod 
træer

Kurv 6 
placeres midt på et lille plateau

Tee-steder: 
Der etableres tre tee-steder for 
hver kurv/hvert hul. De ligger i 
forskellig afstand til kurven. De 
ligger for enden af stregerne på 
kortet. 

Sådan er kurvene
Kurven er på sit bredeste sted 
(trådkurvens overkant) 66,4 cm
Kurven er samlede højde er 143 
cm
Frihøjden under trådkurven er 
ca. 60 cm
Røret er i jordhøjde ca. 6 cm.

Disc Golf er en sport, hvor spil-
lerne kaster frisbees (discs) i 
ned i kurve. Det skal ske med 
færrest mulig kast. 
Den spiller, der bruger færrest 
kast, vinder kurven. 

Sporten adskiller sig fra al-
mindelig golf på to væsent-
lige punkter: For det første er 
banens huller skiftet ud med 
kurve, hvor der er påmonteret 
kæder. For det andet er køllerne 
og boldene skiftet ud med spe-
cielt fremstillede frisbeer der er 
optimeret til frisbee golf. 

Reglerne for Frisbee golf ligner 
til forveksling dem for alminde-
lig golf, og ligesom almindelig 
golf opereres her også med 
både begreber som ”out of  
bounds” og tee-sted. 
Man begynder med et såkaldt 

drive fra et tee-spot. Derefter 
laves et indspil og til sidst put-
tes der.
Reglerne om beregning af spil-
leres handicap udregnes i det 
store og hele efter samme prin-
cipper som ved almindelig golf. 

Disc Golf kaldes også fris- 
beegolf. Ifølge Wikipedia vok-
sede sportsgrenen frem i 
1960’erne. 

Disc Golf hører under Dansk 
Disc Golf Union og Dansk Fris-
bee Sports Union. 

Mathias Nielsen har som den 
eneste dansker vundet VM i 
Frisbee golf.

Se evt. mere på Facebook-siden 
Disc Golf på Høje Kolstrup,  
”DGpaaHK”

Sådan så det ud, da der 20. juni sidste år var premiere på introdagene til Disc Golf på Høje Kolstrup. 
Foto fra Høje Kolstrups Facebook-side.

Disc Golf er en sjov blanding 
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Fodbold skaber nye fællesskaber  
på Høje Kolstrup
DGI-projekt sætter fart på fællesskabet. Tekst og foto:  

Mikkel Hanse, DGI Sønderjylland

Der bliver fintet, spurtet og 
sparket hver mandag eftermid-
dag i Agoraen i Høje Kolstrup, 
når HK Shababs Skillsmix mødes 
til deres ugentlige træningsdag.

Med i flere turneringer
Holdet består af otte drenge i 
alderen 14-16 år fra Høje Kol-
strup.

- Det er dejligt at have noget 
at lave. Det sjovt at spille med 
vennerne i stedet for at sidde 
derhjemme og kede sig, fortæl-
ler Rudi Hassan, der er en af 
drengene på holdet.

Han fortæller, at det er svært at 
finde spændende fritidstilbud i 
området.

Selvom holdet kun er få måne-
der gammelt, har spillerne alle-
rede deltaget i flere turneringer, 
hvor det er blevet til flere an-
den- og tredjepladser.

Skillsmix er et af i alt 19 
communities i Danmark under 
projektet DGI Crossroads. Her 
får unge i udsatte boligområder 
hjælp til at skabe deres egne 
street communities, som er fæl-
lesskaber omkring fodbold eller 
anden gadeidræt.

Unge får træneruddannelse
Over 185 unge har fået en træ-
neuddannelse, og flere end 
3.700 møder op til træningerne.

Første fase af projektet er netop 
slut, hvilket bl.a. betyder, at 
DGI Sønderjylland nu trækker 
sig væk fra sidelinjen. Det får 
dog ikke fodbolddrengene til at 
lægge bolden på hylden:
- Vi fortsætter med at spille 
fremover. Måske vi finder endda 
en ekstra træningsdag, hvis vi 
kan få tid i hallen, fortæller Rudi 
Hassan.

Godt for integrationen
DGI Crossroads har eksisteret 

siden 2015. Flere undersøgelser 
viser, at velfungerende fælles-
skaber mindsker risiko for krimi-
nalitet, ligesom de unges frivil-
lige indsats har en positiv effekt 
på integration.

Hjælp til at undgå konflikter
En helt ny evaluering, der er 
foretaget for DGI, viser desuden, 
at fællesskaberne giver den en-
kelte unge værktøjer til at hånd-
tere svære situationer bedre: 56 
procent af de unge i projektet er 
blevet bedre til at undgå konflik-
ter, mens 93 procent er blevet 
bedre til at samarbejde.

Samtidig viser evalueringen, at 

de unge får mere selvtillid og bli-
ver bedre til at fokusere – men 
det er ikke kun de unge selv, der 
nyder godt af deres communi-
ties. Det samme gør deres bolig-
områder.

Vil du vide mere om Skillsmix, 
kontakt: 
Idrætskonsulent  
Stine Søndergård,  
DGI Sønderjylland,  
Tlf: 21 30 27 86

De unges udbytte på landsplan:

➭ 93% af de unge er blevet bedre til at samarbejde

➭ 56% af de unge er blevet bedre til at undgå konflikter

➭ 65% af de unge er blevet bedre til at fokusere

Kilde: Evaluering af DGI Crossroads  
foretaget for DGI af Oxford Research
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Lidt af hvert: 

Fodboldopstart

Lørdag den 30. marts kl. 
10 er der standerhejsning i 
Høje Kolstrup Boldklub. 

Det betyder, at vinteren er 
ovre, og foråret er på vej!
Det er endnu engang tid til 
at snørre fodboldstøvlerne 
og tage fat på en ny sæson

Mødestedet er flagstangen 
ved Høje Kolstrup Skole. 
Efter en fælles velkomst 
er der en times træning på 
banerne, og bagefter er 
klubben vært ved en lille 
forfriskning. 

Klubben bliver glad for nye 
medlemmer  Man kan få 
mere at vide hos formand 
Morten Nielsen, tlf. 60 12 
52 54

Et omfattende projekt med renoveringer på Høje Kolstrup blev sidste år afsluttet med moder-
nisering af blokke på Hørgår. Til minde om tiden med rumlen og rumsteren har Gadespejlets  
beboerjournalist Karsten Espersen fisket dette panoramafoto ud af sit fotoarkiv. 

Stafet for livet Aabenraa
startes i år lørdag den 31. august kl. 12 på 
Agoraen på Høje Kolstrup og varer til søn-
dag den 1. september kl. 12. Om aftenen 
klokken 21 om lørdagen vil der blive holdt 
en højtidelig  lysceremoni kl. 21 på Aktiv 
Torv. 




