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Den gule og de 
andre glæder! 
Ja, kære læsere - straks 
ser I sikkert påskebordets 
glæder, gule påskekyllin-
ger og påskeliljer for je-
res indre blik, men nej, 
det er ikke de gule glæ-
der, vi tænker på! 

Vi tænker på de glæ-
der, som forfatter, tv-
vært og idrætsudøver 
Lise Kissmeyer bruger 
til at beskrive glæden 
ved sporten med. 

Hun inddeler glæde ved sporten i 
fire farver. Den grønne er glæden ved at konkurrere 

og vinde. Den røde opstår, når vi er sammen, og fællesska-
bet fungerer. Den blå er den ’slemme” - den handler om at 
opnå gevinst eller prestige. 

Den gule glæde er den, der opstår, når vi bliver opslugt i 
øjeblikket, når vi er væk i legen, når det hele bare kører, og 
når vi glemmer tid og sted.

Det er den glæde, vi i øjeblikket ser og oplever på Høje Kol-
strup, og som vi gerne skal kunne holde fast i. Vi så den for 
nylig ved HK Lan i februar, hvor 330 unge mennesker var 
fuldstændig opslugt af deres egen verden i flere dage. Og 
ved fastelavnsfesten i Agoraen, hvor både børn og voksne 
’var væk’ i legen i et par timer. 

Alle de sportsudøvere, vi har på Høje Kolstrup - de kender 
også den gule glæde - bl.a. på side 4 kan I læse om Mr. Ma-
rathon, der gerne vil dele ikke kun den gule, men også de 
andre glæder med os alle. 

Glæderne er også en del af drivkraften for de mange frivil-
lige på Høje Kolstrup - det er motivationen bag; det er, når 
de oplever at blive helt opslugte; når de er i gang med et 
nyt projekt. Og når det hele så lykkes - så får man lyst til at 
blive ved og ved!

Snart vil Høje Kolstrup komme på landkortet med indviel-
sen af det nye flotte Aktiv Torv - se programmet på side 10 
og 11, og sæt et stort kryds i kalenderen. I de dage er det 
også vigtigt at finde glæden frem - og tage aktivt del i de 
mange arrangementer. Sæt også kryds ved d. 2. juni - da er 
det første gang, at Høje Kolstrups helt eget løb bliver skudt 
i gang!

Derfor, kære beboere på Høje Kolstrup: Husk alle glæderne  
- og sidst men ikke mindst de daglige - det er ligesom, at 
det hele bliver lidt nemmere, når pligterne ender med at 
blive til sjov og ballade!

Med venlig hilsen
REDAKTIONEN
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Mød 
Mr. Marathon
- en aktiv sportsmand, 
der gerne vil have Høje 
Kolstrupperne til at mo-
tionere lidt mere!

Jesper er glad for at bo på 
Høje Kolstrup 
’Her er stille og roligt, og der er 
rig mulighed for at løbe, blandt 
andet ud ad de mange stier og 
rundt i Nørreskoven’. 

Siden Jesper var 10 år, har han 
spillet håndbold og har også både 
spillet og trænet herrehåndbold 
på Høje Kolstrup. Efter at være 
stoppet som aktiv, hjælper han 
nu klubbestyrelsen med papirar-
bejde. 

Men de sidste 10-12 år har Jes-
per kastet sin kærlighed på løb 
og har i de sidste år intensiveret 
dette så meget, at han i 2011 løb 
sit marathon nr. 50.

Som medlem af AaIG bliver han 
således én ud af 5-6 stykker, der er 
med i 50+ klubben for løbere med 
flere end 50 marathonløb bag sig.         
 
Store oplevelser som løber 
Jesper møder mange mennesker 
til løbene. Han er for eksempel 
med i et lokalt løbefællesskab 
’Team Pferdelunge’, sammen 
med blandt andet Tommy Kri-
stensen fra Agoraen. 

Og han oplever meget, når han 
deltager ved løbene: 

Det mest kuriøse løb var, da han 
løb sit 48. marathon på sin 48 års 
fødselsdag i november 2011 - og 
med startnr. 48!! 

Europas hårdeste marathon-
løb  
I 2009 løb Jesper et af de hårde-
ste løb i Europa, nemlig alpema-
rathon ”Swiss Alpine”, som fore-
går mellem 1300 og 2635 m over 
havets overflade i et fantastisk 
smukt bjerglandskab.

I foråret 2012 glæder Jesper sig 
til 100 km løbet ”Als Rundt”, som 
kun afholdes hvert 3. år. Så her 
er der rift om pladserne. Løbet 
afvikles således, at der er 5 min. 
pause for hver løbet 10 km. 

Stor erfaring som løbsarran-
gør 
Jesper er en erfaren herre, når 
det gælder om at arrangere løb. 
Han har i de sidste 3-4 år også 
været en af de 10 personer, der 
arrangerer Aabenraas vel nok 
største og mest kendte sportsar-
rangement: ’Aabenraa Bjergma-
rathon’. 

Her står han blandt andet for at 
styre og koordinere 60 frivillige, 
som har med forplejningen og 
depoterne at gøre. 

HK Løbet - et løb for alle! 
Med det nyetablerede ’Aktiv Torv’ 
og børne- og ungeområdet mel-
lem skolen og Agoraen er Jesper 
overbevist om, at Høje Kolstrup 
får det savnede samlingspunkt, 
området har manglet i nogle år. 
Derfor har han selv, sammen 
med Agoraens Erik Uldahl og 
Tommy Kristensen, som beg-
ge er aktive løbere, arrange-
ret ’Høje Kolstrup Løbet 2012’. 
Målet og håbet er at samle en 
masse af Høje Kolstrups beboere 
til løbet - uanset kondition, alder 
eller at man ikke har løbet før. 
Læs alt om HK løbet på side 15.

Marathon på Høje Kolstrup  
’12.12. 12 – Marathon’
Ikke nok med at Jesper er medar-
rangør på HK Løbet; han er det 
også på et ’rigtigt’ marathon 
- også med start fra Agoraen. 
Det er et såkaldt ’Canonball’ løb 
på 42,195 km, der foregår på 
en rundstrækning dels i skoven, 
dels på stierne på Høje Kolstrup.  
Læs mere om 12.12.12 - Ma-
rathon på www.oveschneider.
dk/12.12.12-Marathon/.

Jesper Steffensen er 48 år og har i 
10 år boet på Frueløkke.

Oprindelig er han fra Grenå, men 
kom til Aabenraa i 1985 for at ar-
bejde. Nu arbejder han i intern re-
vision i Sydbank.

Af: Tavs Roworth
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Helhedsplanen på Høje Kolstrup 2012 – 2015

Familiebasen fortsætter som 
et af projekterne frem til udgan-
gen af 2014 og vil i den kom-
mende peiode have meget fokus 
på inddragelse af frivillige i de-
res aktiviteter. Familiebasen har 
i den nye projektperiode til huse 
på Uglekær 10 st. th.

Netværksbasen
Beboerrådgiver Jutta Carsten-
sen får en ny rolle og delvist nye 
opgaver. 

For det første skal hun varetage 
den videre udvikling af den dia-
logbaserede konflikthåndtering 
i boligafdelingerne, som er ud-
viklet i samarbejde med ejen-
domsfunktionærerne og boligfor-
eningernes administration i den 
første projektperiode.
Derudover vil hun være til rådig-
hed som aktivitetskoordinator og 
samarbejde med alle, der ønsker 
det omkring aktiviteter i bydelen. 
Et særligt fokus får de unge, med 
projektet StreetParty, som Net-
værksbasen samarbejder med 
Kultur-og Fritidsforvaltningen i 
Aabenraa Kommune og andre 
kommuner i DK om. StreetPar-
ty handler om streetkultur (rap, 
dance og streetart) og er et til-
bud til unge, der ikke benytter de 
almindelige kulturtilbud i kom-
munen. Der tilbydes en række 
workshops, og efterfølgende bi-
drager de unge med opvisninger 
ved forskellige events. 
Jutta vil som aktivitetskoordina-
tor være tovholder på projektet.

’Høje Kolstrup har brug for 
alle’ er et nyt projekt, som hand-
ler om at give de unge og beboe-
re med anden kulturbaggrund en 
aktiv stemme og plads i bydelens 
frivillige netværk. Projektet ledes 
af Sanne Pedersen. 

Gennem et UngeForum håber vi 
at kunne møde de unge og gøre 
dem aktive i forhold til udvikling 
og gennemførelse af nye aktivi-
teter for unge.
Derudover er bydelens beboere 
med anden kulturbaggrund ikke 
så synlig i bestyrelsesarbejde og 
beboerdemokratiet i boligafdelin-
gerne. Det vil vi gøre en ekstra 
indsats for at informere dem om 
og drøfte vigtigheden af. Gen-
nem en god dialog om, hvordan 
vi kan gøre Høje Kolstrup til et 
endnu bedre sted at bo for alle, 
kan der forhåbentlig opstå nye 
aktiviteter, der kan sætte byde-
len på landkortet.

Ole Schmidt er delvist ansat 
som pædagog i Huset  og i Se-
niorklub Huset på Øster Madevej 
og delvist som aktivitetsmedar-
bejder i Netværksbasen. Som 
aktivitetsmedarbejder tager han 
sig af opgaver i forbindelse med 
planlægning af bydelsfesten/ 
indvielse af Aktiv Torv i april, og 
senere vil han varetage opgaver i 
forbindelse med StreetParty. Ole 
er en primus motor i HKLAN, som 
afholdt sit femte event i februar 
i Agoraen. Han er foreløbig ansat 
indtil september 2012. 

Koordinering, evaluering, opfølg-
ning og afrapportering fra projek-
terne varetages af netværksko-
ordinator Marlene Wullf. Det er 
også hende, der har den over-
ordnede kontakt til Landsbyg-
gefonden, Aabenraa Kommune, 
boligforeningerne, Center for Bo-
ligsocial Udvikling, Socialforsk-
ningsinstituttet m.fl. 

Til og med 2013 er Marlene også 
tovholder på et fælles udvik-
lingsprojekt for afdelingsbesty-
relserne på Høje Kolstrup. Pro-
jektet hedder ”Glæden ved at bo 
– Nyt liv i beboerdemokratiet” og 
handler om at udvikle, synliggøre 
og brande beboerdemokratiet i 
boligafdelingerne. 

Vi glæder os til et rigtig godt 
samarbejde med alle beboere, 
institutioner, foreninger og andre 
aktører i og uden for bydelen i 
den nye projektperiode.

Netværksbasen finder du 
på Uglekær 10 st. tv.

Det er lykkedes boligforeningerne og Aabenraa Kommune at skaffe mid-
ler i Landsbyggefonden til at kunne fortsætte med endnu en projektpe-
riode med 3 gennemgående boligsociale indsatser på Høje Kolstrup. 

Målet med den nye projektperiode er, at indsatserne efterfølgende kan 
køres videre med 1/3 professionelle ressourcer og 2/3 lokale kræfter.

Jutta

Sanne

Marlene

Ole
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400 compu-
tere og 6 km 
ledning! 
HKLAN 2012 for 5. 
gang i  Agoraen

330 unge menne-
sker fyldte hallen i 4 
dage: 329 drenge & 
1 pige deltog i turne-
ringen

   Et af madholdene i kantinen

Det 5. LAN på Høje Kolstrup åb-
nede dørene torsdag d. 16. fe-
bruar, og det myldrede ind med 
unge mennesker fra hele Dan-
mark til det efterhånden berømte 
sønderjyske LAN. 

Temperaturen indendøre minde-
de om en dansk hedebølge, men 
koncentrationen var stor under 
turneringen i dagene 16.-19. fe-
bruar. 

Lørdag formiddag, da Gadespej-
let var på besøg, var turneringen 
skudt i gang kl. 10.00, og der 
herskede en forbavsende stil-
hed i hallen. Nogle få gik rundt 
og snakkede, men de fleste var 
dybt koncentrerede om spillet, 
og stilheden blev kun brudt af 
høje udråb som SÅDAN, NEEEJ, 
AFSTED.....

Og Agoraen nåede sin max. ka-
pacitet for levering af strøm, 
selvom HKLAN havde medbragt 
sin egen generator. 

Uden mad og drikke....
Bag tilberedning og salg af al den 
mad, der sælges under turnerin-
gen, står der flere madhold, der 
holder vagtskifte hver 4. time i 
kantinen.  

Der skal oceaner af mad og drik-
ke til at holde gang i så mange 
unge mennesker - bl.a var der 
indkøbt 3 paller blandede drikke-
varer + ekstra kasser med vand. 
Pommes fritter i kilovis, burgere, 
toast, pølsemix og pizzaer, pasta 
m. kødsovs og oksekødsgryde i 
store mængder. 

Og hertil kommer så alt det løse. 
Alt i alt lyder budgettet for ind-
køb af mad og drikkevarer til tur-
neringen på 30.-40.000 kr. 

Mangel på søvn
Selv om alle har en soveplads, 
er det de færreste, der får so-
vet meget under det sønderjyske 
LAN. 

Af: V. Ravn

Nogle kører igennem med com-
puterspil, men for mange af del-
tagerne betyder det sociale islæt 
lige så meget. Udover turnerin-
gen er der andre aktiviteter, som 
de unge kan samles om. Og så 
skal der snakkes - så sove, ja, 
det må de gøre en anden gang!

Frivillige løser opgaven
At det er en stor opgave at få en 
sådan event til at blive en suc-
ces, kan der næppe herske tvivl 
om. 

Hele opgaven fra planlægning til 
den sidste deltager har forladt 
Agoraen løftes professionelt af 
25-30 frivillige. 
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25 år som selvstændig på Høje Kolstrup
Af: Niels Chr. Nielsen

På privatadressen, Frueløkke 
456, ligger salon ’Klip 87’, som 
indehaves af Laila Johansen.
 
Laila kunne i januar fejre 25 år 
som selvstændig på Høje Kol-
strup. I den anledning var Ga-
despejlets udsendte på besøg i 
salonen for at høre lidt om årene 
som selvstændig.

Laila fortæller, at hun dengang 
gik og legede med tanken om 
at blive selvstændig. Hun havde 
fået nys om, at der var gang i at 
etablere et indkøbscenter oppe 
på Høje Kolstrup. I den forbin-
delse fik hun, i samarbejde med 
sin bank, taget kontakt til byg-
herren for centret.

Så! I januar 87, startede hun sin 
egen salon oppe i ’Nyløkke Cen-
tret’. Det var endnu ikke færdig-
bygget, da salonen åbnede, så 
hun var foruden en Merko køb-
mand, som lå der i forvejen, den 
allerførste i centret.                

Senere - i løbet af foråret kom 
der et Posthus, en Bistro, Jans 
herretøj samt en Fakta butik. 
Sydbank var der også. Så der var 
lidt af hvert repræsenteret oppe 
i centret.

Salonen havde til huse oppe i 
centret i fem år, hvorefter den 
blev flyttet hjem på privatadres-
sen.

Årsagen var den, at de andre bu-
tikker begyndte at lukke og stå 
tomme, så det var ikke længere 
så attraktivt at blive i centret, 
selvom der var nok at lave i sa-
lonen. Men trist var det at ligge 
imellem de andre tomme butikker.  

Så herhjemme har salonen så 
været beliggende lige siden, i de 
seneste tyve år.
 
Adspurgt om hvem kundekred-
sen typisk er, svarer Laila, at der 
selvfølgelig kommer kunder her 
fra området, men at der også 
kommer kunder så langt væk 
som fra Gråsten. 

Salonen holder åbent fire dage 
om ugen, således at der også 
bliver plads til at holde lidt fri, 
og dyrke fritidsinteresser såsom 
campinglivet m.m.
 
Laila fortæller, at hun ligesom vo-
res dronning, egentlig kan fejre 
’fyrre’ års jubilæum i år, idet det 
er fyrre år siden, hun startede i 
lære som frisør.

Laila har ingen aktuelle planer 
om at stoppe lige med det første 
for, som hun fortæller, kan hun 
lide kontakten til kunderne, og 
hun håber, at helbredet kan holde 
frem til pensioneringen, men det 
er bestemt ingen hemmelighed, 
at frisørjobbet slider på kroppen.

Sluttelig vil Laila gerne takke 
alle sine trofaste kunder i gen-
nem årene rigtig mange gange. 
Hun føler, at hun er ’lidt i fami-
lie’ med kunderne, som jo er 
kommet i salonen alle årene.  
 
Man får jo snakket om alt muligt, 
og kender derfor lidt til kunder-
nes baggrund osv. Man har jo 
fulgt dem i tykt og tyndt – og 
det har været rigtig dejligt, siger 
hun.

Klip 87 - dengang i 1987!

Laila ved åbningen
i 1987

Klip
87
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Korrespondenterne fra Høje Kolstrup!

Ingen af dem nærer forhåbnin-
ger i retning af at komme til at  
færdes hjemmevante på klodens 
kontinenter, eller om at komme 
til at ligne hverken Ulla Ther-
kildsen eller Steffen Gram. 

Om de nogensinde har haft dem 
- forhåbningerne -, har de vist - 
for år tilbage lagt de drømme bag 
sig.  

De omgås ikke naturligt 
verdens ledere,  eller opnår 
chancen for at interviewe 
vinderen af X-Faktor. 

Med mindre vedkommende da en 
dag  - evt. i forbindelse med en 
udkantsturné - skulle forvilde sig 
op på Høje Kolstrup. 

Og så er de dog alligevel 
en slags korrespondenter. 
De  tre: Van Khiem, Niels 
og Karsten.

De er bydelsjournalister. 
Lokale korrespondenter. 

Udstyret med kamera og mikro-
fon, spejler de de lokale begi-
venheder. Rager linsen igennem 
døre og vinduer, og kigger og lyt-
ter med, mens tingene sker.

Khiem hedder også Van Nguyen 
og er født i Vietnam.  Han kom til 
Danmark i 1980. Han bor - sam-
men med sin kone og den sidste 
hjemmeboende ud af i alt 4 søn-
ner - på Uglekær.

Niels hedder Nielsen. Er en 62 
årig efterlønner. Han og konen 
har bolig på Frueløkke.  

Gruppens sidste medlem hedder 
udover Karsten også Espersen. 
Han rullede sin pensionisttilvæ-
relse i gang for et år siden.  Han 
og konen har bolig på Uglekær.

Igennem de seneste - godt tre år 
- er det de tre, der har stået bag 
produktionen af de videofilm  

Høje Kolstrup Portalen - udover 
stadige nyheder fra området - 
også kan byde på. 

Og det er ikke så lidt, de tre har 
forsynet den lokale hjemmeside 
med, hvis vi regner i tid: i timer 
og minutters produktion. I alt  37 
timers færdigredigerede småfilm 
med en samlet spilletid på mere 
end 3,5 timer.

-Jeg begyndte med at lave film 
tilbage i 1979, fortæller Niels.
-Dengang  arbejdede man med 
det, der hed smalfilm i f.eks. Su-
per 8 format. Det var, som de 
fleste gjorde dengang, mest små 
familiefilm jeg lavede, og natur-
ligvis, helt naturligt, oftest med 
børnene som hovedpersoner. 

Senere udviklede min interesse 
for filmmediet sig, og jeg kastede 
mig ud i at lave mere - kald det 
bare ’seriøse’ film. Det var titler 
som: Aabenraa bys historie. En 
film om Slaget ved Dybbøl og... 
jamen, bare for at nævne nogle 
få af titlerne og de emner jeg be-
skæftigede mig med at få lavet 
film om.

I Vietnam var hverdagene ikke 
ligefrem præget af mennesker 
der, som Niels hjemme i Dan-
mark, gik omkring og underholdt 
sig med at optage smalfilm af 
børn og familie. 

Så for Khiems vedkommende, 
begyndte interessen og mulighe-
den for at opnå omgang med den 
slags, først til virkelighed adskil-
lige år efter flugten fra Vietnam. 

Og først efter han og familien var 
faldet til ro her, og havde fået 
etableret sig. Men så kom brugen 
af både fotografiapparatet og vi-
deokameraet også til fuld udfol-
delse.

Igennem mere end 25 år har 
Khiem været en betroet medar-
bejde hos Callesen Diesel, men 
efter han blev ramt af en blod-
prop i hjernen, måtte han forlade
den arbejdsplads, og indstille sig 
på en tilværelse drevet af egne 
initiativer. 

-Jeg fulgte et kursus i bydelsjour-
nalistik, og i forlængelse af det 
besluttede jeg mig for, at ville 
bruge videokameraet i stedet for 
papir og kuglepen, og igennem 
snart 3 år, har jeg - sammen med 
de to andre - fortalt lokale histo-
rier ved hjælp af billeder og lyd. 
Det har hjulpet mig til at holde 
hovedet i gang. Og så er det en 
fantastisk god hobby. Fuld af ud-
fordringer.

Karsten har - professionelt - be-
skæftiget sig med både film/vi-
deo og fotografering. 

Som uddannet fotograf havnede 
han for adskillige år siden i lands-
delen. I Haderslev, hvor han ar-
bejdede som pressefotograf på 
det længst hedengangne dagblad 
Dannevirke/Hejmdal.

Selvfølgelig er de ikke ’Korrespondenterne’  
- de der fra TV2, altså ...
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Siden kom han til Vestkysten i 
Aabenraa. I to år var han - først 
i 90´erne - ansat hos Freelance-
Film i Aabenraa, og i 2001 lagde 
han - sammen med ganske få 
andre lokale - grunden til Aaben-
raa Lokal TV. 

I alt blev det  - ved siden af ar-
bejdet som lærer på den lokale 
specialskole - til syv år med lokal 
tv.

Ideerne til filmene kom-
mer ikke helt af sig selv - 
enkelte gange henvender een el-
ler anden sig med en god histo-
rie, men for det meste falder in-
spirationen i forlængelse af, hvad 
de tre læser eller hører i områ-
det.

Og udstyret er da i orden, ind-
rømmer de tre. I et lokale på Ug-
lekær - på samme adresse som 
Netværksbasen - er de blevet til-
delt et hjørne. Længst ovre mod 
vinduet. 

På bordet står en nydeligt udse-
ende ”storskærm” omgivet af et 

par højttalere, og på gulvet be-
finder sig den computer, der ud-
gør hjerte og hjerne i hele redi-
geringsprocessen.

- Her tilbringer vi da nogen tid. 
Det er ikke alt det, der redigeres, 
som klares ved bordet her. Noget 
klarer vi da også hjemme. Privat.

Sådan er det. Som frivillige kan 
vi da vælge at lægge en del af 
arbejdsprocesserne derhjemme, 
men vi er enige om, at der - så-
dan jævnligt - skal være noget 
nyt på portalen.

-Jeg tror, vi er enige om, at 
noget af det mest betyden-
de for os er det, at vi har 
det hyggeligt med sam-
været, og at opgaverne er 
nogle, vi selv vælger. 

Sådan - utvungent - at mø-
des over en kop kaffe og 
evt. lidt hjemmebag en en-
kelt eller et par gange om 
ugen. Det er sgu godt.

Der nikkes. Det er de da helt eni-
ge om.

- Jo, og så er det da også 
noget af et privilegium så-
dan er få tilladelse til - og 
det får vi da som regel - at 
komme helt tæt på menne-
sker og begivenheder, og 
at få lov til at videregive 
deres oplevelser og histo-
rie. 

Og ind imellem falder der da 
også en kop kaffe eller en gratis 
pølse med en kop øl og et stykke 
brød af.

Og så regner du da med - og 
det er da ikke uvæsentligt 
- at din film, dit indslag på 
portalen, det du har brugt 
timer eller måske endda et 
helt par dage på at optage, 
redigere og speake, at det 
bliver set af nogen

føjer de til og rykker sammen 
over skærm, tastatur og lydmix-
er -  for sådan een har man na-
turligvis også.

Fortalt til Gadespejlets læsere af 
Korrespondenterne, Høje Kolstrup
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Design: JJ / Fuldtræfferen 
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Menu lørdag. 
 

Fra kl. 17.00  
   

Helstegt pattegris eller lam 
m/ flødekartofler og salat. 
 

Til kun:  50,- 
 
Kan bestilles lørdag, i kiosken fra kl. 12.00 
( først til mølle princippet.)  
 
Der vil hele dagen 
også kunne købes: 
 

Hotdogs, ringriddere, pommes frites 
kyllingespyd, sandwich, kaffe, the, øl,  
vand, vin og slik. 

    Program 
 
12.00 - 13.00  Musik og underholdning. 
 
13.00 - 13.45  Indvielses taler 
    v/ Tove Larsen, Jan Riber 
    Svend Tarp, Erik Uldall 
    Socialministeriet, Real Dania 
    LOA fonden,  
    Boligminister Carsten Hansen 
 
13.45 - 17.00  Opvisning af Michael Toft. Trylle  
    kunstneren Henning ”Chef Magic” 
    De lokale foreninger giver opvisning 
    i bl.a.: Zumba, karate, tamilsk dans  
    og meget andet. 
 
17.00 -  21.00  Aften fest med levende musik  
    og spisning. 

Læs alt om Indvielse af Aktiv torv på: www.hoejekolstrup.dk 
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Vi  mangler en swingerklub!
Det var på een af de isnende kolde morgener begyndelsen af februar var så rig på, at jeg pludselig mødte 
parret. Alle tre, var vi i gang med at udrette hver vores rituelle hilsen til den gryende dag: han og hunden 
ude i et nødvendigt ærinde. Nok mest nødvendigt for hunden. Jeg, ude på den vanskelige opgave at tjene 
det forsæt jeg - i forlængelse af den gavmildhed, familien havde  vist mig ved juleaften at begave mig med 
et komplet joggingsæt - havde afgivet om, hver morgen at ville udstille sættet og mig selv på stierne i 
området. I løb.
-Minus elleve grader, råbte han mig oplysende i møde. 
-Det er der ikke meget varme i, konstaterede han, da jeg kom nærmere.
Jeg standsede op, og måtte bruge et øjeblik på at normalisere vejrtrækningen. Høfligt fyldte han pausen 
ud:
- Og sneen vælter ned over Rom.
Jeg nikkede medvidende. Det var nu ellers mest de lokale spørgsmål, der havde været emnerne for vores 
samtaler, når vi stødte i hinanden. 
Hunden satte en gul autograf i sneen.
-Hva`  synes du om det  pissoir, de har opstillet  ved torvepladsen, da? Hva’ ska’ nu sådan een da gøre 
godt for?
-Nå, pølsevognen?
-Arh, kalder de den det? Pøl-
sevognen? Han smålo og tør-
rede sig under næsen med 
bagsiden af en hjemmestrik-
ket vante i restgarner.
-Vi var lige forbi deroppe i 
går aftes. Konen og jeg. Vi 
var lige forbi det nye. Oppe 
ved Agoraen. Vi har ikke så-
dan tidligere set------jamen, 
du milde. Sikken en masse 
der er stablet an der. Og 
hvad fanden skal det bruges 
til alt sammen? 
-Det er vel mest tænkt  som 
et tilbud til børnene og de 
unge, sådan, indskød jeg 
forklarende.
-Ja, og hvad skal vi andre så 
da bare finde på heroppe?
Det var den med skatte-
kronerne, der lurede inde 
bagved, tænkte jeg. Al den 
øden midler bort på ting og 
genstande,  der ender som 
indbydende udfordringer for 
de grafittismørende hor-
der  af utilpassede børn og 
unge....
-Vi kunne have brug for en swingerklub, heroppe. En swingerklub! Det kunne vi have brug for.
-En swingerklub, spurgte jeg.
-Ja, som alternativ til den nærmest deprimerende, hjemlige isolation der præger denne udørk af et sove-
bysamfund. Han  eksploderede i forargelse over de tab, området havde lidt igennem årene:
-Da vi flyttede herop var der både købmand - ja på et tidspunkt hele to, tror jeg endda - og tøjforretning 
og posthus og en frisør og sgu en bank ----------------------- se ud over det nu. Hvad ser du?
Solen tvang mørket vestover, og den østlige horisont  gled  i rosenrødt.
-En swingerklub. Det ku´ vi bruge. Hunden var i færd med at trykke en hilsen ud i snedynen.
-Jo, måske, bemærkede jeg. Når jeg tænker efter, har jeg selv ikke været til noget ordentligt arrangement 
på den side, siden det foregik nede på den gamle toldbod.
-Hva´ siger du? Har der foregået sådan noget dernede? Han bøjede sig ligesom hemmelighedsfuldt over 
imod mig.
-Hva´  øh---?
-Det  ligger jo altså en hel del år tilbage, huskede jeg.
Hunden var for anden eller måske for tredje gang på vej rundt om lygtestanderen. Den havde stukket snu-
den i noget interessant.
-På toldboden?? Nede ved Kystvejen?? Har der været noget dernede en gang? Noget swingeri??
-Et par aftener i ugen, mener jeg, det var. 
Jeg var ved at blive kold.
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Man kunne vel starte det hele op i een af lejlighederne. Een af de tomme. Det ville selvfølgelig være bedre 
med noget lidt afsides liggende. Men som en begyndelse: bare i en tom lejlighed.
-Det ville aldrig gå. Tænk på den larm! Det ville vælte ind med protester. Jamen,  ikke bare fra de nærmest 
boende. Sgu da fra hele området.
-Nåh ja, det ville selvfølgelig da afhænge af, hvor vildt det skulle gå for sig. Han grinede kort.
-For mit vedkommende, er jeg mest til den traditionelle genre, slog jeg fast.  Så taler vi om en gruppe på fire 
eller seks mand---
-Mænd??? Han trak kraftigt i hunden, og gik et par skridt baglæns.
-Siger du mænd???
Jeg følte det, som stod jeg med drivis i blæren. Knæene var begyndt at hakke mod  hinanden som kastagnet-
ter.
-Hvorfor kun mænd? Hvad så med konerne? Skulle de ikke også-----jeg mener----
-Det skulle selvfølgelig være noget, vi kunne føle os fristet af begge -----altså  jo, selvfølgelig, men vi har 
bare ikke stedet heroppe. Vi kan da ikke proppe fire mand med hele gearet ind i en tom lejlighed og så la´ 
dem flå  instrumenterne itu der uden at få problemer med larmen. Naboerne. Pedellerne---
-?????? En swingerklub, sagde han ligesom understregende. Vi kunne have brug for en swingerklub, mejslede 
han.  Sgu ikke et jazzhus. Godmorgen!
Hunden landede endnu en signatur. 
Jeg masede vestover.

ÅRETS HØJE KOLSTRUPPER 2012
Af: Anne Christensen

Ved Paraplyforeningens generalfor-
samling d. 21. februar 2012 blev 
spændingen så udløst:

Hvem skulle være årets 
Høje Kolstrupper?

Trods absolut værdige modstandere til 
titlen, løb Poul Erik Outzen ikke uven-
tet af med sejren. 

Beboerne på Høje Kolstrup er meget 
glade for ’Polle’, der har arbejdet som 
vicevært på Høje Kolstrup i 17 år. 

Det er nok ikke helt forkert at sige, at 
han kender alle - og selv er kendt af 
alle. 

Polle fortalte, at han i de sidste 3-4 år 
har arbejdet som områdeleder på både 
Hørgård, Lergård, Uglekær, Frueløkke 
og for plejehjemmet på Lergård.

Sin fritid bruger han bl.a. på sport. 
Tidligere var det fodboldtræning af de 
unge mennesker på Høje Kolstrup -  
både piger og drenge. Nu er det mest 
cykling, han koncentrerer sig om.  

Og så hjælper han også med at dele 
Gadespejlet ud på Lergård & Hørgård.

Gadespejlet ønsker ’Polle’ Til Lykke!

Tekst & illustration af Karsten Espersen
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Nyt områdekontor på Lergård 169
Kolstrup Boligforenings viceværter på 
Høje Kolstrup (afd. 15, 16, 17, 26 og 
39) har fået et nyt, fælles kontor.

Tidligere sad viceværterne på 3 for-
skellige kontorer på Frueløkke 2, Hør-
gård 18 og Lergård 169.

Kontortiden er udvidet med en 
halv time, så den er nu fra 

kl. 09:00 – kl. 10:00 
mandag - fredag 

Du kan også ringe til kontoret i 
samme tidsrum på tlf. 

7345 6571

Viceværterne er glade for det nye fæl-
les kontor og siger: ”Det er til gavn for 
alle beboere, da vi nu har flere res-
sourcer at trække på, og samtidig er 
det godt for samarbejdet mellem os.”

På billedet ser du viceværter og rengøringspiger. 
Fra venstre: Aage, Leif, Runa, Simon, Joan, Søren, Mary og 

Polle, der er områdeleder.

Ideen med et Torv på Høje Kolstrup blev født i 2004. 
Efter mange, mange drøftelser blev arbejdet igangsat 
i april 2011. Der arbejdes stadig med detaljerne, og 
det forventes at være helt færdigt til indvielsen d. 
27/28 april. Ingen har i deres vildeste fantasi kunnet 
forestille sig, at det blev så flot, og af så god en kva-
litet. Aktiv Torv er noget helt specielt, der ikke findes 
andre steder, og mange udefra har allerede besøgt 
området og udtrykt deres beundring og misundelse. 
En kæmpe tak til alle, der har medvirket og ydet en 
indsats for at gøre torvet til virkelighed! 

Erik Uldall Hansen
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D. 2 juni kl. 15.00 afvikles for første gang et 
decideret Høje Kolstrup løb. 

En lille tremandsgruppe har igennem et lille års 
tid barslet med ideen og kan nu præsentere et 
færdigt program. 

Det første løb er arrangeret som et omgangs-
løb. Runden er 920 m lang, som vi så har valgt 
at kalde en ’Høje Kolstrup Mil’. 

Løbet er af max en times varighed, men man 
vælger selv, om man vil løbe en time eller 
stoppe før. Uanset hvor lang tid man vælger at 
løbe, så har man gennemført sit løb og får en 
medalje og et diplom. 

Man kan deltage som familie eller som enkelt-
person. Der løbes i kategorierne D/H 0-15 år, 
16 år og ældre samt hold. Der er medalje til 
alle, og der kåres en vinder i alle kategorierne.

Vi har sat familien i centrum ved dette første 
løb. Det har været vigtigt at skabe et løb, hvor 
alle kan deltage på deres eget niveau, og at lø-
bet er noget, man som familie kan samles om 
og hygge sig med. 

Vi har også forsøgt at holde prisniveauet lavt, 
sådan at det ikke er økonomien, der afgør om 
man kan deltage, men mere dagsformen der er 
den afgørende faktor

Der løbes naturligvis med chip, der er en del af 
prisen. Tiden startes, når løbet skydes i gang 
og sluttes, når man kommer hjem fra sidste 
omgang. Omgange skal være påbegyndt inden 
tidens udløb.

Efter løbet vil der være hygge med musik. Der 
vil også være mulighed for at købe en pølse og 
en øl eller vand. 

Man kan tilmelde sig på denne webadresse:
www.run2u.dk/kolstrup/index.asp

Løbegruppen består af: Jesper Steffensen – 
Tommy  Juel Kristensen – Erik Uldall Hansen.

Der vil løbende blive opdateret med oplysnin-
ger på www.hoejekolstrup.dk.

Vi håber med løbet at have startet en tradition 
på Høje Kolstrup og håber da også, at mange 
af HK’s beboere vil benytte chancen og få te-
stet formen og samtidig hygge sig lidt.

Nu får Høje Kolstrup sit eget løb

  FAKTALISTE 

  •      Ruten er på 920m = en Høje Kolstrup mil.
  • Bestem selv distancen.
  • Deltag individuelt el. som hold.
  • Der er medalje til alle.
  • Der kåres en vinder af D/H 0-15 år, 16 år 
 og ældre, samt hold.
  • Pris kun 50,- kr. der dækker: Chip, Depot,  
 medalje, diplom og hygge.
  • Løbet skydes i gang på Aktiv Torv.
  • Deltagerlimit på ca. 200.
  • Omklædning og bad i Agoraen.
  • Opbevaring af tasker i Agoraen.
  • Tilmelding på 
 www.run2u.dk/kolstrup/index.asp.
  • Tilmelding på stedet, hvis der er flere plad-
 ser, indtil en time før løbet.

Høje Kolstrup
Løbet

Af: Erik Uldall Hansen
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Stykket, der spilles, hedder ”Mig ike forstå” og er baseret på skuespillernes egne liv og erfaringer - 
tilsat store doser ironi og klovneri. 

I forestillingen gennemspilles et drama fuld af komplekse problemstillinger, hvor kulturel (dobbelt) 
identitet, kollektive traditioner og individuelle ønsker kolliderer i en indvandrerfamilie, da den ældste 
datter insisterer på, at hun hellere vil studere politik i USA end læse til læge i Danmark. 

Publikum inviteres inden for i et familieopgør, der på én gang er sprudlende morsomt og dybt alvor-
ligt, og som de færreste danskere uden indvandrerbaggrund har et indblik i. Her tages både kærligt 
og kritisk fat, når den snusfornuftige patriark lige fixer problemerne for sin bror i klubben, eller når 
den irriterende tante blander sig i familiens anliggender, og den øretæveindbydende lillesøster driller 
sin storesøster.

Uden løftede pegefingre sættes problemstillinger under debat med respekt for de mennesker og tra-
ditioner, der brydes under kulturmødet. Der er ingen ’skurke’, men hele mennesker med forskellige 
forudsætninger og erfaringer, som forsøger at komme til rette med generationskløfter, kønsroller og 
sprogbarrierer.

Teatertruppen 5240 Act Now besøger Høje Kolstrup!

Agoraen, Nyløkke 2, 6200 Aabenraa
Dørene åbnes kl.15:30, hvor der bydes på lækkert Sønderjysk Kaffebord.

Teaterforestillingen begynder kl. 16:30. 

Fredag 
d. 13. april 

indtager 
skuespillere fra 

Vollsmose 
scenen 

i Agoraen 

Kom og vær 
med! 

Forestillingen 
er gratis!

Nyt fra Aabenraa Juveniles/Aabenraa Pipe Band

Af: Flemming Andrew Dyrkov

Det går stadig godt med opbyggelsen af de to Pipe Bands på Høje Kolstrup. 
Rent musikalsk sker der fremskridt hele tiden, så vi er optimistiske med hensyn til, 
at vi i løbet af et par år kan stille med et flot velklingende Pipe Band på gaden. 
Vi mangler stadig hårdt nye medlemmer, og vil i foråret gennemføre mindst to infor-
mationsmøder for at få nye pibere og trommere. Vi satser meget på unge medlem-
mer, og det ene infomøde vil være specielt rettet mod denne aldersgruppe. Under 
oplæring i vores bands, vil medlemmerne opleve, at de ikke alene lærer at spille 
musik, men også gennemgår en udvikling i deres personlighed. De vil kort sagt 
blive bedre til alt andet, de beskæftiger sig med, og vil få større selvtillid. 

Indenfor kort tid vil vi oprette en side under foreninger på Høje Kolstrup Portalen. 
Her vil man kunne følge udviklingen af de to Pipe Bands. Er man interesseret i al-
lerede nu at begynde at spille pibe eller tromme, kan man kontakte mig på tlf.
22 98 36 10 eller på mail andrew.fleming@youmail.dk.
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Bydelsorganisering på Høje Kolstrup – Opsamling

Af Flemming Andrew Dyrkov

Høje Kolstrup skal selv udvik-
le en Bydelsorganisering
24 repræsentanter for beboere 
og institutioner i Høje Kolstrup 
var mødt frem den 9.2.12 i Ago-
raen til det tredje og sidste møde 
om bydelsorganisering. 

Mødet begyndte med indledning 
ved Tenna Tychsen, Kuben Ma-
nagement over emnet: ”Hvordan 
ser I en bydelsorganisering?” 
Svaret fra deltagerne var bl.a.: 
Den tager afsæt i demokrati, en-
gagement og ejerfølelse. Endvi-
dere arbejder den udadtil med 
informationer om vores store 
fælles projekt (at skabe en bydel 
præget af nærhed, fællesskab og 
trivsel) samt være åben overfor 
ting, der kommer udefra. Hus-
ejerne på Høje Kolstrup skal også 
være med i den store sammen-
hæng. Tenna Tychen informerede 
endvidere om, at konklusionen 
fra de tidligere møder er ble-
vet drøftet på et møde i Politisk 
Styregruppe for bydelsudvikling 
på Høje Kolstrup. Styregruppen 
bakker fuldt op omkring en lokal 
organisering. Den siger: ”Ja, der 
skal stadig være et klart politisk 
fokus på, at Høje Kolstrup skal 
udvikles, men det er afgørende 
at Høje Kolstrup’erne selv udvik-
ler den lokale organisering”.

Ny boligsocial helhedsplan 
og nye mål
Marlene Wullf fortalte om pro-
jekterne og ønsket om fortsæt-
telse.  Hun gennemgik den nye 
boligsociale helhedsplan for pe-
rioden 2012-16, som det er lyk-
kedes at skaffe midler til. Den 
indeholder bl.a. fortsættelse af 
Netværksbasen og Familiebasen, 
involvering af unge og beboere 
med anden kulturbaggrund, kon-
fliktforebyggelse og samarbejde 
mellem afdelingsbestyrelserne.

Målet med den nye helhedsplan 
er, at udviklingen på Høje Kol-
strup om 4 år er båret af 2/3 
grønne (lokale kræfter) og 1/3 
gule ressourcer (ansatte i om-
rådet) – altså skal Høje Kolstrup 
kunne leve videre i sig selv.

Røde, gule & grønne grupper
På baggrund af input fra tidligere 
møder skitserede Jens Holck Chri-
stiansen en organiseringsmodel, 
der består af de grønne (lokale 
kræfter), de gule (under kontrol 
udefra, ansatte f.eks.), de røde 
(udenfor lokalområdet, Boligor-
ganisationer og Kommune – ikke 
underlagt Høje Kolstrup’ernes 
kontrol). De grønne skal ville, de 
gule skal bidrage, og de røde skal 
bakke op. Alle ressourcerne skal 
spille sammen. For Høje Kolstrup 
er det vigtigt at finde det punkt, 
hvor de gule og grønne mødes i 
f.eks. en fælles bydelsorganise-
ring/udviklingsforum. 

Jens Holck Christiansen anbefa-
lede, at en ny organisering består 
af både grønne og gule medlem-
mer. I første omgang arbejder 
Høje Kolstrup stadig under den 
politiske styregruppe, som hidtil, 
men dens rolle kan ændre sig i 
løbet af de kommende år i takt 
med at Høje Kolstrups egen by-
delsorganisering tager form.

Skal vi have en egentligt By-
delsorganisering?
Der var en debat om, hvorvidt 
Paraplyforeningen kunne være 
afsættet til en egentligt Bydels-
organisering. Erik Uldall tilkende-
gav, at Paraplyforeningen meget 
vel kunne arbejde med opgaven 
at få samlet en Bydelsorganise-
ring, men at det krævede, at der 
var nogle, der støttede op om-
kring dette arbejde, samt at der 
er koordinering af ALLE grupper, 
der er involveret i Høje Kolstrup. 

Mødedeltagerne, som repræsen-
terede både gule og grønne og 
enkelte røde ressourcer, tilken-
degav, at man ville bidrage til 
denne støtte og koordinering.

Der blev drøftet, hvad der skal til 
under det forberedende arbejde 
med at skabe en Bydelsorganise-
ring. 

Der blev foreslået stormøde, in-
formationskampagne og dialog 
med eksisterende aktive grupper. 

Det blev understreget, at det 
skal være attraktivt at deltage i 
forberedelsesfasen. Desuden at 
der kunne vælges kontaktperso-
ner fra de enkelte opgange, som 
kunne være ambassadører for 
deres beboere og finde dem, der 
kan og vil. De enkelte afdelinger 
kan informere deres beboere om 
tanken om en Bydelsorganise-
ring. Der hænges plakater i afde-
lingerne og annonceres på Høje 
Kolstrup portalen og i Gadespej-
let. Bydelsjournalisterne kunne 
interviewe folk ved indvielsen af 
Aktivt Torv.

Hvad nu?
Paraplyforeningen påtog sig på 
mødet, at tage initiativ til det 
indledende arbejde med at få 
styr på handlingsplan og videre 
aktiviteter. Det blev foreslået, at 
der informeres om arbejdet med 
Bydelsorganiseringen til bydels-
festen i april, og at der skal ar-
bejdes på at gennemføre en aktiv 
workshop for beboere og grupper 
i området inden sommer.

Mødet sluttede med at delta-
gerne tilkendegav tilfredshed 
med udfaldet, og at det vil blive 
spændende at fortsætte arbejdet 
hen imod en egentlig Bydelsor-
ganisering.

Kuben Management udarbejder 
nu endelig rapport over de 3 mø-
der om bydelsorganisering, som 
er afholdt med repræsentanter 
fra nuværende organiseringer og 
institutioner i området.
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Fastelavn er mit navn - boller vil jeg have... 
blev der sunget til den helt store guldmedalje i Agoraen lørdag 
den 25. februar hvor AA.I.G. (Aabenraa Idræts- og Gymna-
stikforening) for 14. gang afholdt den årlige fastelavnsfest for 
deres gymnaster med familie.

Der var ikke færre end 220 tilmeldte børn og voksne - og sjovt 
nok var der flest voksne. Måske fordi de også måtte slå katten 
af tønden.

Festen begyndte med, at børnene slog katten af tønden, og 
der var sat 6 tønder op. De mindste var fra Far, mor og barn 
holdet og de ældste børn fra Vakse Drenge og Springtøser. 
Der i mellem var der Puslinge, Springfiduser og Turbofræsere. 

Til sidst var det forældrenes tur, og efter ca. 1 time var alle tønder slået ned - og kattekonger og -dron-
ninger blevet kronet!

Endelig er der også en fast tradition for udvælgelse af flotteste ud-
klædte pige, dreng og voksen. I år var det en smuk klokkeblomst, en 
flot tempelridder og endelig en gulerod, der løb med sejren. 

Inden dagen blev afsluttet, var der fastelavnsboller, frugt, saftevand 
og kaffe til alle tilmeldte.

Agoraen er bare det perfekte sted at afholde et sådan arrangement. 
Børnene kan komme i deres flotte kostumer; de skal ikke stå og fryse, 
og der er plads til, at de kan løbe rundt og lege. Der er stole til alle, 
og de voksne kan hygge sig og slappe af. 
Endelig fungerer samarbejdet med hallens personale bare til topka-
rakter, og vi kan vise vores nye flotte område frem. 

ALLE ER GLADE - På gensyn til næste år!
På AA.I.G.s vegne Solveig Petersen 

STRIKKECAFEEN 
fortsætter .....
Strikkecaféen på Hørgård 
32, kld., der blev opstar-
tet i efteråret 2011 med 
tilskud fra de frie midler 
under helhedsplanen, fort-
sætter.

Er du glad for at strikke, eller vil 
du gerne lære det? Har du brug for ny inspira-
tion til dit håndarbejde, eller vil du gerne have 
lidt hjælp?

Kom og deltag i strikkecaféen sidste mandag i 
måneden. Her får du inspiration, strikkehjælp 
og hyggeligt samvær.

Der er strikkecafé den sidste mandag i måneden 
på Hørgård 32, kld. kl. 19:00–21:30. 
Det koster 20 kr. pr. gang.

Vil du vide mere om strikkecaféen, så ring 
til Kirsten Stahl Schmidt på mobil:
4047 4787.

STORSKÆRMEN I
AGORAEN
Få dit budskab ud på Høje Kolstrup

Bring dine aktiviteter eller meddelelser på skær-
men i Agoraens forhal. 

- Her bliver de set af mange. 

Alle, både institutioner, foreninger og private, 
kan benytte denne reklamemulighed. 

Send også dine billeder eller film fra afholdte 
aktiviteter til os, så sætter vi også dem på 
skærmen.

Kontakt
Kirsten-Elisabeth Nielsen
Tlf. 41 82 75 17  
e-mail: kirsten-elisabeth@mail.dk
eller
halinspektør Erik Uldall Hansen
tlf. 23 34 44 53
e-mail: agorahal@gmail.com
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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
- Ole Schmidt: tlf. 6178 1887
E-mail: ole.schmidt@gmail.com

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. 
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.  

Håndboldklubben MK78
Kontakt Pia Jensen
Tlf. 7462 9703 - Mobil 4166 5863.

 HK
 Vejviser

Agoraen
Områdets idræts- og kulturhus.
Nyløkke 2 - Tlf. 7376 8683 
E-mail: agorahal@gmail.com.

Boligforeninger 
Find information om udlejning af 
boliger på Høje Kolstrup på www.
kolsbo.dk eller www.aaab.dk.

Bydelsjournalister
Kontaktoplysninger på de enkel-
tebydelsjournalister finder du på 
www.hoejekolstrup.dk/bydelsjouna-
listerne.

Familiebasen
Uglekær 10, st. th.
 
Her møder du: 
- Dorte Kildegaard: tlf. 2921 5870 
- Anette Schaumann: tlf. 2133 8097
- Edin Mujadzic: tlf. 2136 5479
- Lone Johansen: tlf.  2382 9766 

E-mail: familiebasen@mail.dk.

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

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

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

Huset
Nyløkke 2
Fritidsklub & Værested for børn og 
unge mellem 7 og 17 år. 

Læs alt om Huset, og se deres åb-
ningstider på www.husetnet.dk
Tlf: 7462 6903.

Høje Kolstrup Kirke
Lergård 4  
Se hvad der sker i Høje Kolstrup 
Kirke på http://www.aabenraasogn.
dk/Hoeje-Kolstrup.aspx.

Kolonihaver 
- Haveforeningen Skovly
Kontakt Hans Jørgen Christensen  
Tlf. 7463 1098.

- Skovgårdens Kolonihaveforening 
Kontakt Johannes Holm 
Tlf. 7464 7795. 

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.

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.
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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.
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i  bevægelse og sundhed.

Kom og deltag i workshops  med 
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vil du være med 
på annonce-

holdet?

send en mail til 
gadespejlet@

live.dk


