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Spot dit Hood 
- Høje Kolstrup set med de unges øjne

At se deres bydel med nye øjne. At udfor-
ske Høje Kolstrup gennem kameralinsen og 
ved hjælp af billeder, skildre deres bydel på 
godt og skidt og lade tankerne få frit løb 
for en tid. Det var visionerne for projektet, 
Spot dit Hood, som en gruppe unge fra Høje 
Kolstrup brugte deres søndage på i februar-
marts 2014. 

En øldåse i et krat, en mosbeklædt træ-
stamme i en skov og en ung fyr på et ska-
teboard. Det er nogle af motiverne i foto-
udstillingen Spot dit Hood. Fotoudstillingen 
er et forsøg på at skildre dét at være ung 
på Høje Kolstrup og samtidig en metode til 
at gøre det interessant og meningsfyldt at 
engagere sig i sit lokalområde som ung. 

De	unge	fik	støtte	og	vejledning	af	fotograf	
og ungdomsskolelærer Lasse Olesen, der 
har lært dem om fotografering og det gode 
motiv. Dermed har de unge været godt ru-
stede	til	at	bruge	fotografiet	som	udgangs-
punkt for deres fortællinger om bydelen, 
deres meninger og holdninger. De har været 
nysgerrige på hinanden, lært om fotografe-
ring, at interviewe hinanden, undersøgt de-
res bydel og deres yndlingssteder. 

Spot dit Hood projektet har været et samar-
bejde mellem Aabenraa Ungdomsskole, fo-
tograf Lasse Olesen og Sanne Pedersen fra 
Netværksbasen på Høje Kolstrup, som har 
taget initiativ til projektet. Udover at under-
vise de unge har fotograf Lasse Olesen også 
selv haft til opgave at udforske Høje Kol-
strup, for at lave en billedserie om bydelen 
som han ser den. 

Udstillingen åbnede fredag den 21. 
marts i biblioteket på Høje Kolstrup 
skole. 

Udstillingen hænger på skolebiblio-
teket frem til den 17. april, hvoref-
ter den er at finde på Aabenraa Bib-
liotek frem til den 25. april. 
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”Hotte” Lotte og 
musikken på Høje Kolstrup
Han kom roligt spadserende ned 
ad gangen på vej mod torvet. Han 
havde celloen under venstre arm og 
højre hånd omkring halsen. På kryds 
og tværs foran ham myldrede store 
og små børn ud fra døre og tilstø-
dende gange. Han bevægede sig ro-
ligt fremad imellem dem med sin lidt 
uhåndterlige cello. Da han kom ud 
på torvet, svingede han elegant  in-
strumentet rundt og holdt det foran 
sig, mens han spadserede videre.
 
Det havde summet ud til frikvarter, 
og efterhånden som vi bevægede os 
”dybere ind” traf vi på klarinetter, 
trækbasuner, violiner og trompeter. 
Alle transporteret rundt af børn i før-
skolealderen.

Siden august sidste år har 50 (?) ele-
ver fra 1. til 3. klasse været delta-
gere i projektet ”Mere musik i Høje 
Kolstrup”. Et samarbejde imellem 
Aabenraa Musikskole og Høje Kol-
strup Skole hvor skolen lægger ele-
ver og lokaler  til, og musikskolen 
bidrager med instrumenter og kvali-
ficerede	undervisere.

Ud fra et faglokale i skolens nordre 
eller østre ende (jeg bliver altid mere 
end bare sådan almindelig forvirret 
når	jeg	skal	finde	rundt	på	den	skole)	
lyder velklingende, sprøde trompe-
ter. 

Vi banker forsigtigt på midt under en 
langtrukken udblæsning. Ingen æn-
ser os da vi træder indenfor. Lokalet 
er massivt fyldt med reolelemen-
ter fra gulv til loft. Hyldemeter med 
røde/gule plastikkasser, poser med 
snore og garner. 

Med front mod den næsten frie lang-
væg står tre drenge hver udstyret 
med en gylden, velplejet og spejl-
blank trompet. Henover reolerne 
øjnes deres undervisers smilende 
ansigt. Han er tydeligt fornøjet med 
hvad han må lægge ører til, og ta-
ler roligt, opmuntrende og rosende 
til drengene. En CD afspiller dunker 
rytmen ud i lokalet. Vi takker for op-
levelsen	og	flytter	os	videre	rundt	til	
børn med violiner, med trækbasuner. 
Oven i købet een i lilla, og en bary-
ton, belæres jeg. 

Længere når vi ikke omkring. Så 
brummer det ud, og gangene fyldes 
med børn med og uden tasker og an-
dre med instrumenter: med violiner, 
klarinetter,	tværfløjter,	trompeter,	et	
par trækbasuner og en enkelt bary-
ton på vej imod det område, hvor 
orkestret skal samles for at øve. De 
har nemlig et orkester på skolen.

-Samspillet – om det er i den lille 
gruppe, eller i orkestret – rummer 
jo en lang række kvaliteter: Du skal 
f.eks. vente på, at det bliver din tur. 
Du skal lytte til og være opmærksom 
på de andre i gruppen. En rigtig god 
fælles præstation er jo skabt på bag-
grund af både den enkeltes men så 
sandelig også på hele gruppens ind-
sats, og det er vel egentlig en læring 
du kan tage med dig, og kan overfø-
re til rigtig mange andre situationer. 
Ikke bare i skolen, men i tilværelsen 
i øvrigt.   

-Et af målene med dette projekt, er 
at få etableret et fællesskab. Et fæl-
lesskab omkring noget ganske andet 
end det fællesskaber normalt opstår 
omkring: en sport, en hobby, en bo-
lig eller hvad det nu kan være. Her 
er målet at børnene og vi, alle vi der 
deltager, opnår et fællesskab om-
kring musikken, og at der – ud af det 
fællesskab – opstår en lang række 
gode, positive historier som vi kan 
formidle videre. 

Hun taler meget varmt og nærmest 
sprudlende engageret og uden over-
drevent mange vejrtrækninger, Lot-
te. Lotte Gilbert Langseth, projekt-
koordinator,	og	kendt	af	de	fleste	af	
de elever, der er involverede. 

Af én eller anden grund også kaldet 
”hotte Lotte” af eet af de dagpleje-
børn, hun har om tirsdagen.

Formiddagen begynder med, at ele-
verne øver  på i alt otte mindre hold 
fordelt på lokaler på skolen og i Ago-
raen. 

Tekst & fotos af Karsten Espersen
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Det er da mægtigt, tillader jeg mig at 
tænke. Men gode historier og øvel-
sen i at vente på tur er vel næppe 
nok i en tid, hvor enhver indsats – 
og da især på undervisningsområ-
det – helst skal resultere i noget der 
kan vejes og måles. Og der skal da 
nås frem til et gennemsnit, der viser 
vejen enten ned i helvedet eller op i 
studenterhuen?

-En yderligere oplevelse i disse it-ti-
der, fortsætter Lotte, er den, at give 
børnene muligheden for at skulle 
passe på og tage vare om et instru-
ment. Jo, for de får skam instrumen-
terne med sig hjem.
Celloerne, trækbasunerne, hornene 
og alle strygeinstrumenterne?  Ja, de 
får dem med sig hjem!!!!

- Der er bevilliget en del pen-
ge til projektet, indskyder jeg. Hvad 
skal børnene få ud af det udover at 
lære at vente på tur, kunne fortælle 
gode historier og kunne pleje en cel-
lo eller en baryton?

- Der tales så meget om det 
der hedder ”transfer”. At kunne over-
føre de kompetencer du tilegner dig 
indenfor eet område til ganske andre 
områder. Altså, at du igennem f.eks. 
intensiv musikundervisning kan blive 
rigtig god til dansk, matematik, fy-
sik eller hvad ved jeg. Og det kan da 
godt være at det kan have en eller 
anden form for afsmittende effekt. 
Men kunne man forestille sig det, at 
indsatsen bare munder ud i, at du 
bliver rigtig god til------MUSIK?

Rikke går i 3.b og hedder Andresen 
Biel. Lotte fanger hende på gangen 
og Rikke lader sig overtale til et kort 
interview. I frokostpausen! Hun spil-
ler violin, men ville faktisk helst have 
spillet på trompet. 

-Jeg var der ikke den dag de skulle 
skrive sig på ønskelisten. Altså da 
man kunne skrive ned hvilket instru-
ment man kunne tænke sig at spille 
på. Så måtte jeg vælge imellem vio-
lin,	 tværfløjte	 og	 bratsch.	 Men	 jeg	
ville da helst have spillet trompet, 
fordi så kunne jeg have spillet til min 
storesøsters	konfirmation.	Bratschen	
lød	underlig	og	tværfløjten	kunne	jeg	
ikke få en lyd ud af såeh... så blev 
det denne her. Violinen.

Til spørgsmålet, om hun så er ked af 
at det blev violinen svarer hun smi-
lende og kigger varmt ned på instru-
mentet:
- Nej, jeg synes det er rigtig 
sjovt. Jeg glæder mig til hver tirs-
dag, og siger til min mor, at hun skal 
huske at jeg skal have violinen med i 
skole.

Rikke øver hjemme. Én gang om 
ugen, og uden at andre end store-
søsteren – indimellem- beder hende 
om at lade være med at larme.

Det spolerer nu ikke Rikkes ople-
velse af det at spille musik:

-Jeg elsker at spille, fortæller hun. 
Og	 om	 storesøsterens	 konfirmation	
mener hun nok, at den kan reddes. 
Selv med violinen. 
Som led i projektet, deltager Lotte i 
skolens musikundervisning i indsko-
lingen.
- Det er dejligt at opleve den 
begejstring sang og musik tænder i 
børnene, og så – ikke mindst – at 
høre dem udtrykke store forventnin-
ger til den dag, da de selv får et in-
strument at spille på.

Og for nogle af dem vil den drøm bli-
ve virkeliggjort. Projektet løber nem-
lig frem til sommeren 2016.

Fakta: Mere musik i Høje Kol-
strup er et treårigt projekt 
der har modtaget 1,7 mill. kr. 
i støtte fra Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter.
Alle børn i 1., 2. og 3. klasse 
vil få ekstra musikundervis-
ning. Al undervisning er gratis 
og foregår som en del af den 
almindelige skoledag.



 
 

Gadespejlet nr. 69 - Marts 2014       6   www.hoejekolstrup.dk 

Mere sundhed ud til borgerne på Høje Kolstrup

Juice Master Thomas

Første hold af fremtidens sundhedsambassadører i Aabenraa Kommune har allerede afsluttet deres ud-
dannelse kort før jul. 
17 ildsjæle fra Høje Kolstrup har siddet på skolebænken for at klæde andre på til succes. Sundheds-
ambassadørene har modtaget undervisning 8 onsdage, hvor fokus har været på kost, rygning, alkohol, 
stress, motion og livsstilssygdomme.

Formålet med uddannelsen er, at sundhedsambassadørene kan hjælpe andre med at vælge en sundere 
livsstil og derved opnå en bedre livskvalitet.

- Vi bliver i dag bombarderet med f.eks kostråd fra alle mulige medier. Derfor har jeg på kurset  lagt stor 
vægt på at forklare,  hvad der er fup og hvad der er fakta inden for sundhedsområdet, fortæller Kursus-
leder, Anette Anker og uddyber:
- Kurset handler om at styrke sundheden generelt i hele kommunen. Deltagerne er en gruppe ildsjæle 
som brænder for sundhed. De er blevet klædt på med viden om de mange emner, hvorefter de nu er i 
stand til at formidle og praktisere det sammen med deres familie, venner, bekendte og i eksempelvis 
andre foreninger.

I løbet af 2014 vil Sundhedsambassadørene være synlige på Høje Kolstrup ved fælles arrangementer og 
vi	samarbejder	med	bl.a.	Netværksbasen	om	at	skabe	flere	sunde	aktiviteter.

Sundhedsambassadørene fra Høje Kol-
strup mødtes i februar, hvor de blev in-
troduceret for sunde juicer.

Thomas Vestergaard som har stor erfa-
ring med at lave både frugt- og grøn-
sagsjuicer, lavede meget  farverige og 
velsmagende juicer. 

Thomas brugte bl.a. broccoli, rødkål, 
rødbeder, bladselleri, ingefær, tomater, 
spinat, gulerødder, æbler, fennikel, og ci-
tron.

Her er to af dagens favoritter: 

Rystetur:
- 2 stk. æbler
- 1 lille rødbede,
 ca. 50 gram 
- 2 stænger bladselleri 
 med top

Rød raket:
- 2 små gulerødder
- 2 store æbler
- 125 gram rødkål



 
 

Gadespejlet nr. 69 - Marts 2014       7   www.hoejekolstrup.dk 

Børn og unges trivsel 
på Høje Kolstrup

Kom og hør om et nyt Natteravneprojekt på Høje Kolstrup

Tirsdag d. 8. april kl. 17 og kl. 19
i Agoraens foyer 

På møderne vil vi fortælle om Natteravnene, og hvorfor vi ønsker at oprette en 
lokal eftermiddags- og aften gruppe her i bydelen. 

Vi vil også gerne fortælle om, hvordan man bliver frivillig i Natteravnene.

Kom og fortæl om dine idéer til, hvordan bydelen bliver et endnu bedre sted at 
bo for børn og unge. 

På møderne deltager Jesper Schultz fra Natteravnene i Aabenraa, SSP konsulent 
John Hansen, streetworker Rachid Bensrati og Marlene Wullf fra Netværksbasen.

Kom på det tidspunkt, der passer dig! 

Vi glæder os til at se dig.
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Der er begrænset antal pladser til stande og disse tildeles efter først til mølle princippet. Tilmelding til Birgitte 
Laursen på mail (birgitte.1970@hotmail.com) senest den 24.04.14. Betaling på konto: Reg. nr. 7930 konto 
nr. 14 29 050 eller kontant i Netværksbasen ved Jutta Carstensen. ”Dørene” åbnes for sælgere kl. 9.00. Det 
henstilles til at der først pakkes sammen kl. 16.00. Paraplyforeningen sælger pølser samt sodavand, kaffe og 
te til rimlige priser til at generere penge til kommende arrangementer. Du må derfor ikke sælge mad og drik-
kevarer. Priser: kr. 50,00 per bord. I tilfælde af regnvejr afholdes arrangemenet i Agora.

Markedsdag på

Trylleshow
Palmagic

Fra ca. kl. 14.00 er der gratis 
trylleri for børn. 

Loppemarked
Kom og sælg dine ting! 

For kun 50,- kr. kan du stille et bord på 
markedspladsen, eller kom og se de gode tilbud og prut 

om prisen!

Café Paraply
Her kan du købe kaffe, kage, ringriderpølser, øl, soda-

vand mm. Overskuddet skal bruges til 
bydelens kommende arrangementer.

Plantemarked
Sælg dine stauder, planter og stiklinger. 

Standen koster kun 50,- kr. 
Paraplyforeningen tager også gerne imod planter, som kan 
sælges til fordel for bydelens kommende arrangementer. 

Spørgsmål vedrørende plantemarked stilles til 
Hanne Jensen mobil nr.: 51 68 45 43

Kreativmarked
Hobbyting, hjemmestrikkede sokker, bed-
stemors marmelade, smykker, tasker osv.

 - Få en stand til kun 50,-kr.

den 3. maj fra 10.00 - 16.00 
Aktiv Torv / Agora

Børneloppemarked
Børn må sælge deres legetøj gratis!  

Medbring et tæppe og et 
siddeunderlag. 
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Og det er blevet meget bedre!

Siden 2009 har Boligforeningens 
administration, viceværterne og 
Netværksbasen arbejdet med en 
dialogbaseret	 konflikthåndterings-
metode på Høje Kolstrup. Det inde-
bærer blandt andet et bredtfavnende 
kursus for ejendomsfunktionærer, et 
kursus	som	indeholder	både	konflikt-
håndtering og -mægling. 

”Det er vigtigt, at situationer hånd-
teres rigtigt,” fortæller ejendoms-
funktionær Simon Munch Nielsen, 
Kolstrup Boligforening. ”Ellers går 
det i værste fald ud over naboer eller 
Boligforeningens ejendom. Alle vice-
værter får igennem deres arbejde at 
gøre med alle typer af beboere, også 
svage eller sure lejere. På kurset læ-
rer vi blandt andet at tale rigtigt til 
folk.” 

Og det er blevet meget bedre. Kun 
8-10 % af klagesagerne ender nu på 
Boligforeningens kontor på Humle-
haven, som så får tid til andre ting. 
”Konflikthåndtering	er	en	stor	fordel,	
for rettens gang tager lang tid,” på-
peger Simon Munch Nielsen. 

Som	et	godt	eksempel	på	konfliktløs-
ning nævner Simon en ældre dame, 
der klagede over en ung mor, som 
spillede musik meget højt i sin lej-
lighed hele døgnet rundt. Samtidig 
græd hendes spæde barn hele tiden. 
”Jeg snakkede med den unge kvinde 
og forklarede hende reglerne for ud-
øvelse af musik i udlejningsejendom-
mene. Hun havde intet kendskab 
haft hertil, men ville nu følge reg-
lementet. Derimod kunne hun ikke 
gøre noget ved barnets gråd, da den 
lille led af kolik,” fortæller Simon. Vi-
ceværten gik tilbage til klageren med 
denne besked, hvorefter den ældre 
dame vendte på en tallerken. Hun 
havde selv haft smertefulde erfarin-
ger med kolikbørn. 

Efter nogle måneder var de to kvin-
der faldet i god snak og den ældre 
kvinde passede undertiden spædbar-
net, når den unge mor skulle andre 
ting. 

Bag mange umiddelbare problemer 
kan gemme sig helt andre som f.eks. 
forskellige former for misbrug eller 
psykisk sygdom. Ejendomsfunktio-
nærerne på Høje Kolstrup har her et 
godt samarbejde med Socialpsykia-
trien i Aabenraa Kommune. De får 
blandt andet undervisning i, hvordan 
man gebærder sig når man er tæt på 
en psykisk syg. 

”Vi havde en situation, hvor to be-
boere klagede over høj musik hos en 
nabo hele natten igennem,” fortæller 
Simon Munch Nielsen. ”Jeg talte med 
beboeren, som undskyldte og lovede 
at holde op. 1-2 uger senere indgik 
alligevel en skriftlig klage til kontoret 
og jeg ringede på hos hende igen og 
forklarede hvordan reglerne er. Pro-
blemet fortsatte imidlertid og efter 
yderligere	et	par	uger	måtte	jeg	afle-
vere en ny skriftlig klage og samtidig 
fortælle beboeren, at lejemålet ville 
blive opsagt næste gang det skete.” 

Kort tid efter blev politiet kaldt til 
kvindens lejlighed kl. 02.00 om nat-
ten. De fandt hende sovende på so-
faen, mens der blev spillet høj musik 
i lejligheden. Viceværten kontaktede 
nu kvindens tidligere sagsbehand-
ler, hvorefter musikken stoppede og 
problemet ophørte. Et halvt år se-
nere traf Simon den kvindelige lejer 
igen. Hun var pæn i tøjet, havde fået 
ordnet håret og virkede glad og fri. 
Hun	var	 endda	flyttet	 i	 ny	 lejlighed	
og havde fået en kæreste. Grunden 
til støjgenerne var, at hendes medi-
cin havde været droslet ned og som 
følge heraf havde hun haft tvangs-
tanker og hørt stemmer. For at holde 
det ud, havde hun skruet op for mu-
sikken i lejligheden.

De gode værktøjer fra kurset gør 
således ejendomsfunktionærerne i 
stand til at klare tingene hurtigt selv, 
når de tager sig af de mundtlige kla-
ger. Men de har tillige god hjælp i 
beboerrådgiver og sparringspartner 
Jutta Carstensen. 3 gange årligt mø-
des alle viceværter på ”det høje” i et 
dialogmøde med Socialpsykiatrien 
og Jutta Carstensen. Undertiden del-
tager også lokalbetjent Poul Søgaard 
eller streetworker Rachid Bensrati. 

På møderne drøfter man anonyme 
eksempler og viceværterne har råd-
givning om, hvilke ting de skal lægge 
mærke til, hvis de er bekymrede for 
en borgers trivsel. Det kan fx være, 
hvis borgeren tydeligt ændrer ad-
færd og udseende. Hvis viceværter-
ne har begrundede bekymringer om-
kring borgernes trivsel, kontakter de 
kommunen, så borgeren kan få den 
hjælp, der er bebov for. 

”Samspillet mellem beboerne og 
ejendomsfunktionærerne på Høje 
Kolstrup er blevet meget bedre. Vi 
viceværter har nu frimodighed til at 
spørge beboerne engang imellem, 
hvordan de har det. Folk begynder 
så selv at tage kontakt til os, hvis de 
nærer bekymring for deres naboer. 

Ved	 indflytning	 fortæller	 jeg	de	nye	
lejere, at de skal henvende sig til 
hinanden, hvis de er bekymrede for 
en nabo, de har lært at kende. Det er 
en adfærd, der samtidig kan få folk 
til at blive boende. Man tager vare på 
hinanden og på området.” 

Forsøget	med	dialogbaseret	konflikt-
løsning kører under den boligsociale 
helhedsplan frem til 2015. 

K
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Tekst & foto af Kirsten-Elisabeth Nielsen
Konflikthåndtering på HK
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Lyst til en gåtur i RASKT tempo!!
Mød op på Lergård ved plejecenterets hovedindgang om torsdagen.

Opstart torsdag d. 10/4 kl. 16.30 - ca. 17.30.
 
Tilmelding til: 
Kirsten Stahl Schmidt: 4047 4787
Pia Randi Nielsen: 2729 3608

Lyst til en gåtur i ROLIGT tempo!!
Sundhedsambassadørerne Alice og Karina går tur hver mandag med start fra Pleje-
center Lergaard. Vi mødes kl. 12.45 og går 1 times tid og slutter i Netværksbasen, 
hvor vi nyder en kop kaffe og en ostemad (5,- kr.).

Turen er tænkt for dem, som vil gå en hyggetur. 
Vi glæder os til at se jer.

Kontaktpersoner er: 
Alice:  2496 5420
Karina: 5126 5732 

Andre gode tilbud på Høje Kolstrup
•	 Tirsdage	fra	kl.	9.30	til	11.00	er	der	motionstilbud	60+	i	Frueløkke	3.	
 Kontaktperson er Inga Schmidt, mobil: 5141 43 9
•	 Krolf	på	Hørgård	starter	igen	op,	når	banen	er	tør	nok	til	det.	
 For informationer kontakt Hansi Petersen, mobil: 4013 6229
•	 Der	er	to	petanquebaner	ved	Agoraen,	som	du	gerne	må	bruge.	
 Der starter en gruppe op, når vejret tillader det. 
 Hold øje med opslag i Rema eller på www.hoejekolstrup.dk. 
 
Du er altid velkommen til at kontakte mig, når der er noget, du gerne vil starte op, 
eller når du mangler informationer om bydelens fantastiske tilbud. Der er kommet en 
opslagstavle	i	Rema,	som	du	kan	holde	øje	med,	og	der	findes	en	aktivitetskalender	på	
Høje Kolstrups hjemmeside.

Med venlig hilsen

Jutta Carstensen
Boligsocialmedarbejder 

Netværksbasen · Uglekær 10
Mobil: 6120 8628 · Mail: jca@salus-bolig.dk

SUNDHEDSAMBASSADØRERNE KALDER!
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Patrick Grandt og hans ven David Amro har altid elsket at spille basketball. De går i 9. klasse på Kongehøjskolen 
og har savnet et hold at spille på i Aabenraa.
Indtil for et par år siden spillede de i Haderslev, men det betød lang transport med bus, to gange om ugen. Så de 
var nødsaget til at stoppe, for eksempel for at kunne passe skolen. Heldigvis har de kunnet dyrke streetbasket, 
hvor de spiller på baner rundt omkring, sammen med deres kammerater.

Initiativrige unge
Men nu har de unge sportsfolk taget initiativ til at stifte et baskethold ”Aabenraa Basket Hedgehogs” 
”Jeg har længe tænkt på at starte et hold op, men det  virkede først  som et uoverskueligt projekt.” siger Patrick. 
”Men så, for et par måneder siden, tænkte jeg… Nu skal det være! Så jeg ringede til  Agora hallen og  spurgte om 
vi kunne få træningstid”. Kort tid efter kunne klubben holde stiftende generalforsamling, nemlig i november 2013.
Den kun 16-årige Patrick er formand for klubben. Han og de mest erfarne basketspillere står selv for træningen. 

Alle er velkomne
”Vi er i øjeblikket ca. 12-15 aktive medlemmer i årgangene 8-9-10. klasse. Det er alle drenge, men alle er vel-
komne, også piger! Eneste adgangskrav er, at man skal være over 13 år”.
”Vi har en del, der ikke har spillet inden de startede i klubben, men der er allerede sket store fremskridt siden vi 
startede. De er alle rigtig ved at lære det!  Det er dog ikke kun selve spillet, der betyder noget. Det betyder ligeså 
meget, at vi har det godt sammen socialt. Og det har vi!”.

Alle kan spille basket
”Mange folk tror man skal være en høj person, for at spille basketball. Men det er absolut ikke noget krav”, siger 
Patrick.		”For	eksempel	er	en	af	USA`s	allerbedste	”dunkere”,	den	kun	1.73	m	høje,	Nate	Robinson.	Han	er	flere	
gange kåret som NBA National Basketball Association`s ”Slam Dunk Champion”. (At ”dunke” betyder, at en spiller 
hopper højt op og hamrer bolden ned i kurven, for det meste med begge hænder).
Til gengæld er det OK, at have lidt kampvægt: ”Det er ganske vidst en ”Ikke-kontakt sport”, men man bliver al-
ligevel skubbet lidt rundt i kampene”.  

Spillere fra hele Aabenraa
Spillerne kommer fra hele Aabenraa, også et par fra Høje Kolstrup og en fra Ravsted.
Man kan se, at alle nyder træningen og tager træningen alvorligt. Og Patrick har, trods sin unge alder, styr på tin-
gene, både som formand, træner og hvad angår hans fremtid: ”Når jeg er færdig med skolen, vil jeg gøre karriere 
i	forsvaret…	som	officer”.			
Se	også	”Hedgehog”	–	film	og	billeder	på	hoejekolstrup.dk

FAKTA
Klubbens	logo	forestiller	et	”Hedgehog”	(pindsvin),	der	beskytter	sin	basketbold	med	sine	pigge.	Idèen	hertil	fik	
Christian, en af spillerne. Patrick`s søster, Signe, er basketball-foreningens sekretær. Hun studerer i København, 
men hjælper drengene på afstand, også fordi de havde brug for en myndig person over 18 år til at stifte forenin-
gen. Klubben er endnu ikke tilmeldt DBBF Danmarks Basketball Forbund. Men det er planen at gøre det snart.

Unge starter basketballklub i Aabenraa
Tekst & fotos af Tavs Roworth

Træningstid og sted: LØRDAGE KL. 13-15
Sted: AGORA, NYLØKKE - HØJE KOLSTRUP
Kontingent
Aktiv medlem:     60 kr /md 
Passiv medlem: 150 kr /år
Kontakt: aabenraabasket@gmail.com
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Gennem et samarbejde mellem Rema1000 og 
Paraplyforeningen har Høje Kolstrup nu fået endnu en 

mulighed for at gøre beboerne 
og besøgende opmærksomme på 

de mange aktiviteter og arrangementer, 
der foregår i bydelen. 

Rema1000 har sponseret tavlen, mens tavletanterne 
Hanne og Birgitte fra Paraplyforeningen 

sørger for, at tavlen altid ser ryddelig og indbydende ud.  

Vi	håber,	at	tavlen	må	blive	brugt	flittigt.

Tavl
etan

tern
e
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Hvem har ansvaret for, at her ser godt ud på Høje Kolstrup? 

Brev fra Birgit B. Jensen 
til Høje Kolstrup Skole

Høje Kolstrup Skole
Nyløkke 4
6200  Aabenraa

Hvordan lærer man at bruge affaldsspande? 

Det ikke er skolen, der skal opdrage børn, det ved 
jeg godt, men hvor ville det være dejligt, hvis ele-
verne blev gjort opmærksomme på, at vi er mange 
beboere, der er kede af det griseri, der er omkring 
skolen.

Jeg kan godt samle skrald op, når jeg går til køb-
manden, men det er begrænset hvor langt ind i bu-
skene, jeg kan nå.

Der	flyder	med	madpapir	og	gamle	madpakker	ned	
mod boldbanerne. Det sidste er til glæde for hunde-
ne, der er på tur. Vejen fra skolen til Rema 1000 er 
heller	ikke	et	kønt	syn.	Der	ligger	dåser,	flasker	og	
diverse tømte poser og papir. Området ved ståltrap-
pen ved Rema 1000 bliver brugt til ”pauseplads”, så 
også	der	flyder	det	med	skidt.

Jeg hørte en kunde beklage sig over rodet til køb-
manden, men det var/er ikke ham, der skal rydde 
op, da det er offentlig grund.

Lang indledning for at foreslå, at de unge menne-
sker får lært noget om miljø. Når der er afslutning 
i forbindelse med sommer- og efterårsferie, kunne 
eleverne måske udstyres med plastikhandsker og 
sække, og så er der oprydning før fest og løb.

Hvert forår er der ”Ren kommune – dag”, hvor by-
delens beboere, som ikke griser, samler op efter gri-
sene. Det er ikke fair.

Nå, der er sikkert lov om, hvor meget man kan, skal 
og må opfordre børn og unge til, men måske idéen 
kan sætte tanker i gang. Børnene kan måske få de-
res forældre sat i sving?

Får jeg et svar/kommentar fra skolen?

Venlig hilsen
Birgit B. Jensen
Nørreskovparken 13

Svar fra Karsten Hansen, skoleleder på 
Høje Kolstrup Skole

Jeg har følgende bemærkninger til din henven-
delse:

Vi har instrueret skolens elever i håndtering af 
affald. Det gør vi løbende og i overensstemmelse 
med god pædagogisk praksis på et område som 
dette. Elever (børn) skal lære, at de ikke skal 
henkaste affald i naturen m.m. 
 
Skolen deler ikke det synspunkt, at det er sko-
lens ansvar at renholde området ”Høje Kolstrup” 
generelt, ej heller REMA 1000´s parkeringsplads 
og området omkring REMA 1000 specielt. 
 
Skolen renholder sit område omkring skolen. 
Agoraen renholder området omkring Agoraen, 
aktivtorvet og boldbanerne. 
 
Venlig hilsen
 
Karsten Hansen
skoleleder
tlf. 73 76 83 00
Høje Kolstrup Skole
Nyløkke 4, 6200 Aabenraa

Med tilladelse fra de involverede parter har Gadespejlet fået lov til at bringe nedenstående korrespondance!

GI’ OS DIN MENING! 

Send en mail til gadespejlet@live.dk og fortæl os, hvad du synes. 
Hvad skal der til, for at her ser godt ud på Høje Kolstrup?
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Velkommen til vores nye købmand
Efter et års tid som souschef, har 
den erfarne Martin Lang sagt ja til 
at være butikschef for REMA1000 
Nyløkke. Han vil gerne gøre sin 
butik til et samlingssted for om-
rådet. 

Martin overtog butikken den 8. 
januar 2014, efter at den tidlige-
re købmand Morten Agerbæk var 
stoppet et par måneder forinden. 
Inden da har Martin været sous-
chef i butikken. 

 ”Jeg havde nogle måneders prø-
vetid, og jeg har ikke fortrudt mit 
valg.”

Er faldet godt til
”Kunderne har taget godt imod 
mig. Rom blev jo ikke bygget på 
en dag, men jeg mærker, at til-
strømningen af kunder siden åb-
ningen har været stigende og det 
går bedre for hver dag, der går.”

Haderslevdreng
Martin bor i Haderslev med sin 
kæreste og hendes dreng. Han 
spiller fodbold i Starup, men har 
dog droslet ned på dette, fordi 
han har haft travlt med butikken. 
Han har allerede i en ung alder 
arbejdet i butik og i 2003 blev 
han uddannet butiksassistent 
efter endt læretid hos Kvickly 
i Vojens.  Siden har han blandt 
andet haft 8 år som souschef i 
REMA1000 i Haderslev.

Glad for Høje Kolstrup og for 
kunderne 
”Inden jeg startede, kendte jeg 
ikke meget til Høje Kolstrup.  
Men jeg ved nu, at det er et helt 
fantastisk område. Der er mange 
forskellige mennesker her, og det 
har	jeg	det	fint	med”	

Vil gerne være områdets sam-
lingssted.
”Mit ønske er at være en del af 
området. Det gør ikke noget, 
hvis folk siger de handler ind hos 
Martin i stedet for i REMA. Og 
butikken må gerne være et sam-
lingssted, hvor man mødes.” 
For eksempel har Martin fået sat 
en tavle op, bag ved kasse 3, 
hvor der kan sættes plakater og 
sedler op med for eksempel jazz-
arrangementer osv.

Tekst & fotos af Tavs Roworth

Butikschef Martin Lang er kommet godt fra start 

Medarbejder Hussein gør frugt og grønt klar til kunderne 
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Fastelavn er mit navn .....

Vejen skal hedde  ”Langhus”

Lørdag d. 1 marts blev der igen afholdt fastelavn i Agoraen for gymnaster fra AA.I.G Gymnastik.

Der	var	tilmeldt	over	80	børn,	der	alle	kom	festligt	udklædte,	nogle	i	flotte	dragter,	nogle	i	egne	kreatio-
ner.

Et	flot	skue	var	det,	da	de	gik	i	gang	med	at	slå	løs	på	de	fire	tønder,	der	var	hængt	op,	og	stor	var	glæ-
den når tønden faldt ned, og der var godter gemt i den.

Efter at alle børn havde slået deres tønder ned, var de tilskuere til forældre, der slog sig løs på to tønder. 
Her var der også fantasifulde udklædninger, og der blev virkelig slået til tønderne, indtil de også måtte 
overgive sig for de kraftige slag.

Bagefter var der fastelavnsboller, saft og kaffe. En rigtig hyggelig eftermiddag.

Tekst og fotos af Helle Karlsen

Teknik- og Miljøudvalget har nu fundet vejnavnet til det nye parcel-
huskvarter ved rundkørslen Gammel Ribevej / Camma Larsen Leddts 
vej. Det ny navn er inspireret af et arkæologisk fund i området sidste 
sommer, nemlig rester fra et tre-skibet langhus i området fra før-
romersk jernalder. Vejen skal hedde  ”Langhus”.

Byggemodningen til de nye parcelhuse er allerede godt frem-
skreden
Parcelhusgrundene indgår i helhedsplanen for en sund og bæredygtig 
bydel, hvor muligheden for en aktiv og sund livsstil er integreret. De 
første 10 parcelhusgrunde forventes at blive udbudt offentligt til salg 
i starten af 2014. Salget foregår via budrunde med mindste priser fra 
295.000 kr. til 475.000 kr. 
Nærmere oplysninger kan ifølge Aabenraa Kommunes faceBook side 
fås her:  jfh@aabenraa.dk. 

Kilde: Teknik – og Miljøudvalgs Beslutningsprotokol 18-12-2013 og Aabenraa 
Kommunes faceBook side. 

Tekst & foto af Tavs Roworth
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Nyt hjem til Røde Kors i Aabenraa

HKB 81 
- Høje Kolstrup Boldklub
inviterer til 

ÅBEN KLUB DAG
FOR DRENGE OG PIGER ÅRGANG 2003-2007
LØRDAG D. 5. APRIL KL. 10:00-12:30
PÅ FODBOLDBANERNE BAG VED SKOLEN
Kom og oplev hvordan det er at gå til fodbold i Høje Kolstrup Boldklub. 
Du vil opleve fodbolden igennem leg, konkurrencer og kammeratskab. 
Der er ingen tilmelding, det eneste du skal have med er godt humør! 
Hvis en enkelt dag i fodboldens tegn giver dig lyst til mere, er vores dygtige trænere klar til at tage 
imod dig på deres hold! 

Med sportslig hilsen - Høje Kolstrup Boldklub - Fodboldafdelingen

Røde Kors i Aabenraa har fået nye mødelokaler samt ny butik i Høje Kolstrup

Røde Kors har i længere tid haft to butikker på Uglekær i Høje Kolstrup, en i nr. 10 med tøj og en i nr. 
14 med møbler. Butikken i nr. 10 er dog lukket, så det er blevet muligt at samle alt det bedste inden for 
tøj og nips i nr. 14. 
I forbindelse med omlægningen er butikslokalerne på nr. 14 blevet renoveret og butikken står nu klar til 
at	byde	kunder	velkommen	i	de	flotte	nye	omgivelser.	

Oveni dette har Røde Kors overtaget nogle lokaler i samme bygning - Røde Kors Basen - som har til 
huse	i	nr.	12.	Her	finder	man	Familienetværket,	en	nystartet	aktivitet,	der	stadig	mangler	frivillige,	samt	
integrationsindsatsen i Aabenraa. Gennem sidstnævnte tilbydes danskundervisning og lektiehjælp til 
flygtninge	og	indvandrere,	som	kan	bruge	støtte	til	regnestykker,	tekstbøger	og	sproghjælp.	

Røde Kors Basen er åben for alle, der er interesserede i at melde sig til en af aktiviteterne eller til de, 
der vil høre mere om at være frivillig. Få mere at vide på tlf. 2175 2611.
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Igen, Igen… Ren Dag 
SØNDAG D, 27. APRIL 2014 - 

ER DU DA KLAR? 
VI HAR BRUG FOR DIG!

Vi på Høje Kolstrup vil gerne i samarbejde med 
ARWOS, Aabenraa Kommune og Danmarks Na-
turfredningsforening igen i år invitere til REN 
DAG, hvor hele Høje Kolstrup bliver gjort for-
årsklar. 

Har du tid og lyst til at gi’ en hånd med, så mø-
des vi på Aktiv Torv ved Agoraen til morgenkaffe 
kl. 09.00.

Vi slutter kl. 12.00 med en grillpølse og en øl/
vand, og snakker om, hvordan dagen er gået. 

Er du med… så mail til Birgitte Laursen: 

birgitte.1970@hotmail.com 
senest 15. april, med ordene: 

REN DAG VI KOMMER, ANTAL, NAVN 
OG ADRESSE. 

Vi glæder os til at se jer! 

Kunne du tænke dig at være hjælper, 
når der afholdes et arrangement på Høje 
Kolstrup?

Hjælpen kan være at hjælpe med at lave kaffe, eller at 
stille borde op, eller at grille, eller at omdele blade eller 
invitationer 2 til 3 gange om året.

Hvis du har lyst til at være hjælper, kan du sende en mail 
til Inge Jørgensen på ingejorgensen(at)yahoo.dk og 
skrive, hvad du kunne tænke dig at tilbyde din hjælp til.  

Du kan også sende en sms eller ringe på tlf. 5182 6530.

Frivillige søges
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Et stort TIL LYKKE til årets Høje Kolstrupper

Kolonihaver Til Salg

Til Paraplyforeningens år-
lige generalforsamling tirs-
dag aften blev vinderen af 
årets Høje Kolstrup’er 2013 
fundet og hædret. 

Og vinderen blev Michael 
Schmidt	 som	 fik	 overrakt	
et diplom samt et gavekort, 
som tak for sin indsats som 
frivillig i Fuldtræfferen. 

Michael takker alle dem, 
der har stemt på ham. 

Prisen blev overrakt af Bir-
gitte Stahl Lauersen fra Pa-
raplyforeningen.

Skovgårdens Kolonihaveforening har 4 ledige haver til salg. 

Kolonihaverne ligger på Skovgårdsvej, tæt på det yderste af Frueløkke.

Der er huse i alle 4 haver. 
Prisen pr. have ligger mellem 5000 - 10.000 kr. 
Prisen aftales med sælger. 

Har du lyst til at blive kolonihaveejer? 

Så ring til: 
Johannes Holm: 20 62 37 29  eller Carsten Lauridsen: 21 43 47 32 
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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.

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

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 et af bestyrelsesmedlem-
merne. 
Find dem på www.hoejekolstrup.dk.

Røde Kors Genbrug
Uglekær 14 
Her	finder	du	tøj	og	nips.
Tlf.  2175 2611   

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

Sportsforeninger:

Linedance i Agoraen 
Se www.greystonewest.dk for mere 
information.

HK Boldklub- Fodbold
Kontakt Bent Nielsen 
Tlf. 7462 8714. 

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

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

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

Familiebasen
Uglekær 10, st. th.

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

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

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

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

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

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

Høje Kolstrup Kirke
Lergård 4
Se hvad der sker i Høje Kolstrup 
Kirke på www.aabenraasogn.dk.

Høje Kolstrup Skole
Nyløkke 2 - 4
2-sporet folkeskole fra 0.-9. årgang.
Skolens kontor - tlf. 7376 8300
SFO: tlf. 7376 8684 / 7462 8696
Lærerværelse: 7376 8254

Se mere på skolens egen hjemme-
side: www.hkolstrupskole.dk

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.

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.

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.

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. 

HK
Vejviser



STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS!

Sydbank

Kundeservice  

tlf. 70 10 78 79 

Mandag-torsdag kl. 8.30-20 

Fredag kl. 8.30-18

 

Læs mere på  

sydbank.dk/kundeservice.

   KØRESKOLE 
Tilmelding  på : www.drive-safety.dk 

            Tlf. 23 49 28 82 

Kørekort til bil - 8.800  

       samt generhvervelse           
HURTIGT – NEMT – BILLIGT !! 
   Kvalitet til fornuftig pris !! 

OBS :  Vi ligger på Storetorv 9A i Aabenraa           

KØRESKOLE 

         OBS !!! Vi ligger på Storetorv 9A i Aabenraa 

   Kørekort til BIL – 8.800 
HURTIGT – NEMT – BILLIGT !!      Kvalitet til fornuftig pris ! 

  Tilmelding på :  www.fc-køreskole.dk                samt generhvervelse 
   TLF.   23 49 28 82 

Skal denne plads 
være din?

- Så send en mail til 
GADESPEJLET@LIVE.DK


