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Dette nummer af Gadespejlet er en hyldest til en aktiv bydel!

En bydel, der kan samle beboerne på tværs af kultur og oprindelse.

Vi bygger og skaber ikke blot nye boliger, men også rammer, hvor fæl-
lesskab og venskab kan opstå på tværs af nationaliteter.

Den afholdte kulturfest fik stor opbakning, og den kommende debataf-
ten lyder så spændende, at den også bør kunne være med til at få Høje 
Kolstrupperne til at deltage. Hvem ved - måske får du et helt nyt syn på 
tingene. Og det ville vel ikke være så galt!

Venlig hilsen - Redaktionen
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Unge event 
magere 
skaber liv i 
bydelen!
Høje Kolstrups nye mikrovirksomhed Event Makers er kommet godt fra start, og sammen med mentorer 
og mentorvirksomheden Abena har drengene udviklet mål og visioner, samt skabt et logo og en hjem-
meside, der kan vise virksomhedens ansigt udadtil. 

Event Makers vision er at skabe spændende aktiviteter for unge i bydelen. Det kommer også til udtryk 
i logoet, hvor figurerne viser mennesker, der holder sammen og respekterer hinanden. Den graffiti lig-
nende skrifttype repræsenterer ungdommen og inddragelsen af bydelens navn i logoet viser, at det er 
her virksomheden hører hjemme og har sit fokus. 

Logoet er udviklet i samarbejde med Abenas marketingafdeling, hvor drengene har været på besøg. 

I Event Makers er de godt i gang med planlægningen af deres første arrangement, som bliver et LAN-
party, der afholdes i Agoraen. LAN-party afholdes lørdag den 25. april – søndag den 26. april 2015. 

LAN party henvender sig til alle interesserede unge, der godt kan lide at spille computerspil. I løbet af 
weekenden vil der være forskellige spilturneringer og aktiviteter med spændende præmier, som der er 
mulighed for at deltage i. Der vil også være mulighed for at købe god og spændende mad i cafeteriet 
døgnet rundt, og der vil være mulighed for overnatning på Høje Kolstrup skole. Minimumalderen for at 
deltage i arrangementet er 10 år.

På Event Makers hjemmeside www.event-makers.dk kan man læse mere om hvilke aktiviteter og 
turneringer man kan deltage i til LAN party, priser og tilmelding, muligheder for overnatning og andre 
praktiske oplysninger til både deltagere og forældre.
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Rigtigt mange trodsede lørdag den 10. januar stormen ”Egon” for at møde op til den store Kulturcocktail 
på Høje Kolstrup, som i år blev afholdt for tredje gang. 

Formanden for Høje Kolstrups Bydelsråd og konferencier Hans Peder Thomsen og byrådsmedlem Tim 
Wulff, formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Aabenraa Kommune, bød velkommen. 
 
Overflødighedshorn 
De fremmødte kunne opleve en dag, fyldt med spændende og lærerige kulturelle indslag, workshops og 
aktiviteter for hele familien. 
 
Netværksbasen og frivillige fra 20 forskellige grupper og foreninger, i og udenfor bydelen, havde planlagt 
dagen og alle ydede deres bidrag til et overflødighedshorn af underholdning og kulinariske lækkerbiskner. 
Det var ganske enkelt en kæmpesucces, hvilket blandt andet også kunne ses på fremmødet i den fyldte 
Agora hal. 

Kulturcocktail blev igen det gode møde mellem den kulturelle mangfoldighed, som bydelen rummer. 
 
Underholdningen strakte sig fra tamilsk og bosnisk musik og dans i flotte dragter til Eriks trompetskoles 
spirende blæsertalenter. Den kulinariske del bestod af et kæmpe tag-selv-bord med alt lige fra Sønder-
jysk Kaffebord og frikadeller til nationalretter fra mange lande. 

Alle arrangørerne med Netværksbasen i spidsen og alle frivillige fortjener den allerstørste anerkendelse 
og ros!
 
Dagen på film og billeder 
For bare at give et lille indblik i en begivenhedsrig festdag som Kulturcocktail på Høje Kolstrup har ud-
viklet sig til, har en gruppe bydelsjournalister i fællesskab forsøgt at forevige dagen med film og billeder. 

Billedgalleri og video kan ses på www.hoejekolstrup.dk.
Video af: Van Khiem Nguyen og Niels Christian Nielsen.  
Fotos af: Oluf Tore Lauridsen, Anne Christensen, Kim Arnsbæk og Tavs Roworth.  

Kulturfest i Aabenraa 
fyldte Agoraen

Af bydelsjournalist Tavs Roworth
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Af bydelsjournalist Tavs Roworth

 

•	 Velkomst	ved	konferencier	Hans
	 Peder	Thomsen,	Høje	Kolstrup	
	 Bydelsråd.		
•	 Tim	Wulff,	formand	for	Kultur-	og	Fritids-	
	 	udvalget,	Aabenraa	Kommune.	
•	 Dansk	Tamilsk	Integrationsforening	
	 laver	danseopvisning.	
•	 Fotoudstilling	ved	Kurdisk-Dansk	
	 Forening	Aabenraa.	
•	 Ansigtsmaling	for	børn	v.	Meritten	i	
	 Pad	borg.	
•	 Vietnamesiske	børnelege	ved	Huong	 	
	 Viet.	
•	 Oplæg,	musik	og	dans	ved	bosnisk		 	
	 forening	BEDEM	i	Aabenraa	og	KUD		 	
	 Flensburg.	
•	 Børn	fra	Mere	musik	i	Høje	Kolstrup	
	 optræder.	
•	 Hennamaling.	
•	 Sønderjysk	kaffebord	Lene	og	Birthe		 	
	 fra	Michelsens	Gård	i	samarbejde	med			
	 Nyemanns	bageri.	
•	 Kurdisk	musik	og	folkedans	ved	Kurdisk-	
	 Dansk	Forening	Aabenraa.	
•	 Kunstworkshop	for	børn:	Tyrkiske	mar-		
	 moreringsbilleder	i	vand.	
•	 Mød	kagekonerne	Lene	og	Birthe	fra		 	
	 Michelsens	Gård,	der	står	bag	bogen	De		
	 glemte	kager.	
•	 Spejder	workshop	ved	Aabenraas	Blå		 	
	 Spejdere.	
•	 Dansk-Tyrkisk	Forening	byder	på	musik-	
	 opvisning	ved	Osmannisk	Mehter	Band.	
•	 Gymnastik	og	danske	sanglege	for	børn		
	 ved	AAIG	og	Paraplyforeningen.	
•	 Vietnamesisk	dragedans	ved	foreningen		
	 HuongViet.	
•	 Frikadelleworkshop	ved	Madklub	for		 	
	 Mænd.	
•	 Spændende	mad	fra	alverdens	lande		 	
	 kan	købes	i	madboderne.	
•	 Opvisning	ved	Eriks	trompetskole.	

C o c k t a i l -
f e s t e n s 
p r o g r a m
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Et lille udsnit af de mange gode 
billeder fra Kulturfesten!
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Efter opfordring fra sidste års deltagere, gentager vi nu arrangementet Mennesker og 
Tro:

onsdag den 6. maj 2015 kl. 19-21 
i Agoraens foyer

Tine Barts Andsager, sygehus- og sognepræst og Kassem Rashid, imam, tolk og fore-
dragsholder debatterer og svarer på spørgsmål, når der inviteres til debataften i Ago-
raen. Gennem oplæg, samtale i grupper og åben debat, diskuterer vi på tværs af per-
sonlige holdninger, lærer nyt om hinanden, vores værdier og kultur, stiller spørgsmål og 
kommer fordommene til livs. 

Er der noget, der undrer dig, brænder du inde med gode spørgs-
mål eller vil du bare gerne lytte og blive klogere? 

Så kom og vær med. 

Alle er velkomne. 

Arrangementet er gratis, og der bydes på kaffe og kage!

Debataften om etik, religion 
og mennesker
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Billeder fra debataftenen 
sidste år!
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HØJE KOLSTRUP LØBET 
LØRDAG D.30.05-2015 kl. 10:30!
Konkurrence, Familie, Børn og Voksne - Hygge og Samvær.

Er du klar til årets Høje Kolstrup løb? Som overskriften antyder, så er Høje Kolstrup lø-
bet der, hvor alle kan være med. 

Der er plads til både konkurrenceløberen og motionisten. Du behøver ikke være specielt 
veltrænet for at deltage, men det gør ikke noget, at du er det. 

Alle kan deltage med deres individuelle niveau, eller alder. Prisen er også til at over-
komme, 35,- kr. for børn og 75,- kr. for voksne. Inkluderet i prisen for børn er en del-
tagermedalje og en is til alle. Der er specielle vindermedaljer til 1., 2. og 3. pladsen i 
børnekonkurrencen, 3-5, 6-9 og 10-15 år piger og drenge. 16 år og op er der vinder-
medalje til 1. pladsen. Der løbes med chip, så alle omgange og tid registreres korrekt.

Efter løbet er der hygge og underholdning, med orkesteret ”Gør Det Noget”, og der er 
mulighed for at købe en ringriderpølse og en fadøl eller sodavand. Til underholdning 
for børnene er der en hoppeborg.

For mere info: Se www.hkloeb.dk og nyheder på https://www.facebook.com/
groups/203062553132035/ 

Du kan tilmelde dig fra medio marts og på www.hkloeb.dk.

Billederne er fra et tidligere
HK Løb!
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HVAD SKAL BYGGERIET TIL 100 MIO. KR. HEDDE? 
Kommunen og Kolstrup Boligforening udskriver navnekonkurrence og inviterer alle i 
kommunen til at være med til at komme med forslag – senest 1. april 

Byggeriet af 43 nye plejeboliger på Høje Kolstrup 
i Aabenraa er så langt fremme, at tiden er inde 
til at finde ud af, hvad nye bygninger og 
indretninger skal hedde. 

Det er områderne med grøn farve, der som 
minimum skal have navn. Det vil sige de tre 
nybyggede boenheder, hver med 14 hjem, den 
nye fælles bygning, der samler tre af de 
nuværende boenheder, og den lange udendørs 
forbindelsesgang belagt med fliser under en 
overdækket pergola. Desuden skal det besluttes, 
om de nuværende boenheder skal skifte navn. 
 

Navne sender signaler og kan være med til at skabe en forventning til de kvaliteter og oplevelser, 
man møder. Og når du ankommer til plejehjemmet på Høje Kolstrup i Aabenraa, så møder du 
inspirerende arkitektur, der passer ind i den smukke natur.  
 
Aabenraa Kommune og Kolstrup Boligforening har nedsat et navneudvalg, som opfordrer alle til at 
bruge fantasien og indsende forslag sammen med et par gode argumenter og forklaringer på, 
hvorfor de foreslåede navne er en god ide. Afdelingschef Torben Lindbæk Larsen, Aabenraa 
Kommune, byrådsmedlem Poul Kylling Petersen, formanden for Kolstrup Boligforening, Ove Stahl 
Schmidt, økonomidirektør Jacob P. Wind, SALUS og Intern byggekoordinator Lars Bo Steensbeck, 
SALUS. 
 
Til din inspiration 
Hvad skal beboere, pårørende, personale og gæster på det nuværende Lergårdens Plejehjem 
tænke, når de kommer og opholder sig i området? Passer ordet Lergården eller Plejehjem godt til 
den måde, vi tænker om vores nye flotte byggeri? Og hvad mener du, de enkelte enheder skal 
hedde? 
 
Navneudvalget vil gerne opnå at beslutte navne, der skaber en rød tråd i oplevelsen af 84 
plejeboliger med fællesrum, fælles aktiviteter, skønne udendørs oaser, nærvær, varme hænder, 
god service og god mad hver dag fra det nye udvidede fælles køkken. 
 
Send dine navneforslag til: lbs@salus-bolig.dk senest den 1. april. 
 
Send dine kommentarer med. Der udpeges tre vindere af en købmandskurv. 
De tre vindere får direkte besked og en personlig invitation til rundvisning og indvielse. 
 

På udvalgets vegne – Ove Stahl Schmidt, Kolstrup Boligforening 

Konkurrence
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Den Politiske Styregruppe for den boligsociale 
helhedsplan på Høje Kolstrup har på et møde d. 
19. februar 2015 besluttet, at man er indstillet 
på at søge midler hos Landsbyggefonden igen, 
såfremt boligafdelingerne i bydelen kan komme 
i betragtning til midler under det nye boligforlig 
indgået d. 28. november 2014. 

Det forventes, at boligforeningerne og Aaben-
raa Kommune kort efter sommerferien vil kun-
ne fremsende en prækvalifikationsansøgning til 
Landsbyggefonden. På baggrund af prækvalifi-
kationsansøgningen tildeles man en økonomisk 
ramme. 

Her ud fra udarbejdes en helhedsplan med en 
række indsatser og aktiviteter, som skal afhjæl-
pe bydelens udfordringer. Hvis Høje Kolstrup bli-
ver godkendt i prækvalifikationsrunden, vil der 
efterfølgende i løbet af efteråret blive afholdt 
orienterende og inddragende møder med byde-
lens afdelingsbestyrelser, foreninger og frivillige 
grupper.

I boligforliget er der afsat 465 millioner kroner 
årligt i perioden 2015-2018. Op til halvdelen af 
midlerne skal anvendes til huslejenedsættelser i 
forbindelse med boligsociale aktiviteter. 

I boligaftalen står der blandt andet, at man i 
den nye bevillingsperiode vil prioritere indsatser 
der øger trygheden og trivslen, som bryder den 
negative sociale arv og sikrer entydig ledelse. 
Landsbyggefonden er lige nu i gang med at ud-
arbejde regulativ for puljen og kriterier for tilde-
ling. 

Der kan kun søges om boligsociale midler i et 
samarbejde mellem kommune og boligforenin-
ger, og der skal være en lokal medfinansiering på 
mindst 25 % af det bevilgede beløb. Medfinan-
sieringen kan fordeles mellem boligforeninger og 
kommune alt efter de konkrete indsatsers karak-
ter og indhold.

Netværkskoordinator 
Marlene Wullf

Faktaboks
Den politiske Styregruppe for den boligsociale helhedsplan består af formændene 
for alle de politiske udvalg i Aabenraa Kommune, direktør og fagchef i Børn- & 
Familieforvaltningen, Boligforeningernes formænd og direktør i Salus.

Landsbyggefonden er de almene boligers tvungne opsparing og en selvstændig 
institution under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Måske ny helhedsplan i 2016-2019 til Høje Kolstrup
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Så er den sidste store renovering 
igangsat på Høje Kolstrup!

Renovering!
Efter længere tids tilpasninger og for-
handlinger er kontrakten mellem Sa-
lus og hovedentreprenøren Hansson & 
Knudsen A/S nu underskrevet. 

Man er i fuld gang med at etablere byg-
gepladsen og med udgangen af marts 
måned forventer man, at nedbrydnin-
gen af de to midterste blokke på Hør-
gård er i gang. 

Blokkene renoveres fra A-Z og kommer i 
det ydre til at fremstå som de to neder-
ste blokke på Hørgård. 

Herefter rykker håndværkerne over på 
Frueløkke, hvor blokken nr. 10-16 re-
noveres som de to blokke på Uglekær 
og de sidste tre blokke nedrenoveres til 
rækkehuse. 

Hele byggeprocessen forventes på nu-
værende tidspunkt at være færdig med 
udgangen af 2017.

Spændende bliver det - Så gå en tur 
forbi på Hørgård af og til og følg med i 
byggeriet!

De store maskiner er til-
bage på Høje Kolstrup!
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Søndag den 19.4.2015 afholder Paraplyfor-
eningen på Høje Kolstrup i sammenarbejde 
med ARWOS og Danmarks Naturfrednings-
forening REN DAG.

Har du tid og lyst til at give en hånd med, 
så mødes vi på Aktiv Torv ved Agoraen til 
morgenkaffe kl. 9.00.

Dagen slutter kl. 12.00 med en grillpølse 
og en øl/vand. Her plejer snakken også at 
gå om, hvordan dagen er gået, og hvad der 
er blevet fundet.

Hvis du har lyst til at deltage vil vi gerne 
have en tilmelding - du kan sende den til 
Inge Jørgensen, Hørgård 233 - tlf. 51 82 65 
30 eller til ingejorgensen@yahoo.dk 

Vi glæder os til at se dig!

Nu kan lækkersultne Høje Kolstrup borgere og andre hente grillmad hos Ahmed Beydon 
fra hans mobile grill på P-pladsen ved REMA Nyløkke.
 
Blandt andet er der grillkyllinger, pommes frites og aioli på menuen.
 
If. Ahmeds bror, Mohammed, holder grillen på Nyløkke hver ONSDAG fra kl. 14-19. 

Se, hvor bilen holder i kommunen resten af ugen på Facebooksiden ”CHICKEN KING”:
https://m.facebook.com/profile.php?id=737142893033705&ref=bookmark

Ny mobil grill besøger Høje Kolstrup

Ren dag på Høje Kolstrup

Så meget skrald kan der samles på 
Høje kolstrup
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Opslagstavlen

VEL MØDT TIL 
FRISK LUFT, MOTION og DEJLIGT SAMVÆR!

Gåture
Vi mødes hver mandag kl. 12:45 ved bænken over for Lergård Plejecenter.

Vi går ca. en times tid og slutter af med en kop kaffe (kr. 5,00).

Vil du høre mere om gåturene, så kontakt: 

Alice Jørgensen - mobil 24 96 54 20 eller
Karina Petersen - mobil 51 26 57 32.

Petangue
Vi mødes hver tirsdag - første gang d. 7. april - fra kl. 14.00 -16.00 
på Aktiv Torv ved Agoraen.

Vi har udstyret, men du må gerne selv tage kaffe med.

Vil du høre mere om petanque på Høje Kolstrup, så kontakt: 

Udo - mobil 50 22 44 45.

Walk & Talk
Vi mødes 8 onsdage - første gang d. 8. april - kl. 19:00 på p-pladsen 
ved Høje Kolstrup Skole.

Alle er velkommen til at deltage.

I lige uger gås der i moderat tempo og i ulige uger gås der i et friskt tempo. 

Tilbuddet er gratis og al deltagelse sker på eget ansvar.

Indlæg af Jutta Carstensen
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Vi venter i spænding på afgørelsen!
Måske er afgørelsen kommet, når du sidder med dette blad i hånden - men hvis ikke, 
så følg med på nettet, og se om det lykkes os at komme i mål med projektet SEJLFA-
BRIKKEN - Høje Kolstrups nye kultur- og medborgerhus!

Er du ikke helt med på, hvad projektet går ud på, så se den fine, lille film om projek-
tet på www.hoejekolstrup.dk - du finder den under I FOKUS på forsiden.

Du kan også læse om projektet - og se afgørelsen på:
http://www.undervaerker.dk/projekter/sejlfabrikkenphjekolstrup

Klubben har igangsat et nyt tiltag for at få mæn-
dene op af sofaen: MOTIONSFODBOLD FOR 
MÆND - så mænd i alle aldre er meget velkom-
ne.

Lige nu spiller holdet om tirsdagen fra kl. 18.30 
til 20.00 - men er dog åbne for forslag til andre 
tider. 

Klubben har også en facebook-gruppe, der hed-
der HKB Motionsfodbold - og her kan du finde al 
information om det nye fodboldhold. 

Udover det nye hold, så starter klubbens U6 og 
U7 hold op onsdag d. 15. april kl. 16.45-17.45.

Klubbens øvrige træningstider er desværre end-
nu ikke fastlagt! 

Lidt nyt fra 
HKB 1981

Indlæg af Kim Arnsbæk
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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.

Natteravnene Aabenraa 
Formand Jesper Schultz 
Mobil: 40 17 36 53  
Mail: aabenraa@narreravnene.dk

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 
- Finn Lampe: 2034 7422 
E-mail: fn@aabenraa.dk

Nørrebo Beboerklub 
Frueløkke 14, kld. Festsal til leje.
Max 50 personer.  
Pris kr. 600 +300 til rengøring. 
Kontakt Yrsa Jensen 2941 5861. 

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

Åbningstider: mandag til fredag 
kl. 13:00-17:00.

Foreninger med aktiviteter 
i Agoraen:

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

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
Kontaktperson Trine Rathgen på 
trine@rathgen.dk

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.

Høje Kolstrup Datastue
Frueløkke 6, 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

FCHK - Senior Fodbolk
Kontakt Ahmed Beydon 6030 4448. 

HK Boldklub- Fodbold
Kontakt Bent Nielsen 7462 8714. 

HK Boldklub- Håndbold
Kontakt Ulla Kristensen 4037 8910

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

MK78 - Håndboldklubben
Kontakt træner Keld Jensen 
7462 9703 eller 4166 9703.

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.

Aaig Gymnastik - Aerobic, Zum-
ba, Børnegymnastik
Kontakt Solveig Petersen
sp@aofsyd.dk.

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. 
Hans Erik Nissen 7461 8394.

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.

HK
Vejviser



STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS!

Skal en af disse to 
pladser være din?

- Så send en mail til 
GADESPEJLET@LIVE.DK

En bagsideannonce 
koster kr. 500,00.


