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Skynd jer lidt ...... 
at se og huske, hvordan Høje Kolstrup ser ud lige nu, 
for snart er store områder af bydelen historie. 

I slutningen af oktober måned vender de store maski-
ner tilbage til bydelen, og på side 10 kan du se skit-
serne til de nye boliger. Hold nu op, siger vi bare. Det 
bliver SÅ godt - vores bydel bliver gjort færdig. Den 
berømte prik over i’et bliver sat.

Nej hov - der er jo liiige det med fortovene - eller man-
gel på samme - og vores kedelige græsrabatter. 

Et indlæg fra Gert Gammelgaard på side 4 rammer 
hovedet på sømmet - for det er jo lige det, der skal til 
for at gøre vores bydel fuldendt. FORTOVE - er det 
måske for meget at ønske? Må vi ikke også få det, de 
andre har?

Og ikke kun ”heroppe” - nej vi vil have fortove helt 
nede fra ”byen”. For hvem kan finde vej til Høje Kol-
strup? Kommer du fx fra Haderslevvej på gåben, stop-
per fortovet brat, og du dykker ”ned i dybet” og ind i 
den mørke skov (ja, der er dejligt i skoven, men der 
er altså mange, der ikke tør gå der alene). Og er du 
af den modige slags - ja, så når du toppen, og spør-
ger dig selv: Hvor skal du hen, du? For selv ikke den 
klogeste kan altid finde vej ad stisystemet. Og selv for 
mangeårige garvede beboere i bydelen kan det være 
svært at finde vej mellem områderne. Sammenhold og 
pionerånd - det ska’ vi ha’ på Høje Kolstrup, men det 
ka’ godt blive lidt besværligt, hvis vi farer vild på vores 
vandring ad uendelige stier for at komme hinanden 
ved.

Nej, vi vil ha’ fortove, vil vi - men som du kan læse af 
Kommunens svar på Gert Gammelgaards indlæg på 
side 5, er der desværre lange udsigter til, at det sker. 
Kassen er om ikke tom - så ikke så fuld af velvilje, 
at der kan laves om på beslutninger taget i en fjern  
fortid. Nå, nu ska’ de ikke tro, at vi så let giver op. 
Fortove vil vi ha’. Vi vil også ind i nutiden. Men indtil 
da, kære Kommune, ku’ vi så bede om lidt ”sådan-
finder-du-vej” hjælp på stierne? Når vi nu ikke må få 
fortove, hvor der jo sædvanligvis er et gadenavn på 
hvert gadehjørne, så må vi vel få lidt hjælp til at finde 
vej på stierne? I siger jo, at vores stier er vores for-
tove - så synes I ikke, at der ligesom mangler noget? 
De veje, som har gadenavne heroppe, ja, dem må vi 
jo ikke gå på! 

At der er behov for skiltning understreges af Karsten 
Espersens gode historie fra en regnvejrsdag på side 7.

Vi vil ikke isoleres, vi vil integreres - både med hi-
anden, med købmanden og med resten af byen. Vi 
vil være med - vi vil ikke passe os selv. Vi vil ikke 
begrænses fysisk, for så bliver den mentale afstand 
endnu større.

Så vi giver ikke op - nej, vi siger: Længe leve den dag, 
hvor der vil være nem adgang for alle til alt og alle på 
Høje Kolstrup - på fortove!

Kærlig hilsen til alle på Høje Kolstrup og til Kom-
munen fra Redaktionen
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For mange år siden var det smart planlægning at så fortove i boligområder til med græs. Sådan har vi 
det i dag på Høje Kolstrup. Og det svarer ikke til dagens behov. Efter 3-4 årtiers erfaringer er det nu tid 
til at tage konsekvensen. Lad os se på nogle eksempler.

1. Det er rigtig godt for bydelen, at vi har fået et supermarked. Mange bakker op om REMA ved at lægge 
deres indkøb i denne butik. Men der mangler opbakning fra kommunens tekniske forvaltning – eller det 
politiske udvalg? 
Når butikken nu er sænket til vejens niveau, går kunderne naturligvis langs med og hen over Camma 
Larsen-Ledets Vej. Men UPS!  Her mangler både fodgængerfelt og fortov. Trampestierne i området viser 
tydeligt, hvor vi ønsker at gå. Det bør kommunens indretning af området rette sig efter. Altså, vi må have 
fortov mindst på sydsiden af Camma Larsen-Ledets Vej hen til børnehaven, og vi må have et fodgænger-
felt over vejen ved supermarkedet.

2. Men græsrabatterne er helt generelt et problem. Vi bruger dem ikke. Det er helt umuligt, når det har 
regnet og om vinteren. I stedet går vi ofte på vejen, når vi skal til bussen, børnehaven, plejehjemmet, 
kirken eller REMA. Og græsrabatterne er i alle situationer umulige at bruge med f.eks. klapvogn, barne-
vogn, rollator og handikapscooter – også for at nå de eksisterende cykel-/gangstier. Sådan er realiteten 
og vores hverdag. Det må kommunen indrette sig efter. Jeg ved ikke, om der er sket ulykker, fordi vi 
mangler fortov. Men det skulle vel heller ikke være nødvendigt med lig på bordet, før der forebygges.
Standarden behøver ikke at være to fliserækker overalt langs bilvejene på Høje Kolstrup. Men hvor der 
er mest biltrafik bør der gøres noget nu. Der bør f.eks. lægges fortov på den facadeløse stamvejsdel af 
Uglekær og Frueløkke. Hvis politikerne er i sparehumør kan man overveje at nøjes med at lave fortov i 
den ene side. 

3. Det er ikke kun i vådt vejr og om vinteren, at græsrabatterne er ubrugelige. Når den vilde buskrække 
langs de facadeløse dele af Uglekær og Frueløkke har vokseværk, breder den sig næsten helt ud på ve-
jen. Disse buske er også vilde på en anden måde. De breder sig ud i bilernes synsfelt, når man skal dreje 
ud på en anden vej. 

Her er der brug for en mere aktiv indsats fra kommunens grønne afdeling eller en forståelse med be-
boerne om, at de/vi selv må holde buskene tilbage, så vejene ikke bliver mere farlige end nødvendigt. 

Selvhjælp?
De vilde buske er et godt eksempel på, at der er brug for mere klarhed om hvornår og hvordan vi som 
borgere kan forbedre den service, som kommunen leverer i vores kvarter.  Det har vi brug for en dialog 
om. 
Ugeaviserne eller Jydske kunne passende efterlyse eksempler fra borgerne på behov for selvhjælp, hvor 
kommunens pleje af de grønne arealer eller andet ikke helt svarer til vore behov. Når nogle eksempler 
har set dagens lys, kunne det politiske udvalg drøfte, om der kan gives gode råd til borgerne om, hvor-
dan selvhjælp gribes an.

Sådan kunne det være i den ideelle kommune. Er det også vores kommune?

Fortov eller græsrabat på Høje Kolstrup?
Debatindlæg af Gert Gammelgaard - beboer på Høje Kolstrup
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Gadespejlet har bedt Aabenraa Kommune om svar på indlæg-
get og modtaget følgende:
Vi i kommunen er meget glade for, at der igen kommet en detailhandel på Høje Kolstrup. Det giver 
liv og løft til området og det er meget positivt. Når det er sagt, så har det givet nogle konsekvenser 
at butikken ligger i niveau med vejen. Det et lettere at tage en genvej over Camma Larsen-Ledets 
Vej end at benytte det eksisterende stisystem, som butikken også er tilkoblet. Der er 2 sikre stiru-
ter fra boligområderne fra syd til og fra detailhandlen - og det er en omvej på makismalt 60 meter 
i forhold til at man skal krydse Camma Larsen-Ledets Vej. Ruter, der kan benyttes af alle - både 
folk med rollatorer, barne- og klapvogne, cykler, handikapscootere og andet. *) 

Hele Høje Kolstrup er bygget op efter et princip om at adskille de bløde trafikanter fra bilisterne. 
De har deres eget stisystem, som krydser de trafikerede veje med broer og tunneller, og derfor er 
området meget trafiksikkert.

Derfor er det heller ikke tiltænkt at der skal være fodgængere på Camma Larsen-Ledets Vej. Det 
bliver heller ikke aktuelt at lave fodgængerfelter på tværs af vejen, da hastigheden på vejen er for 
høj til at det er sikkert. Vi er klar over de trafikale udfordringer detailhandlen har givet os og vi har 
stor fokus på området, f. eks i projektet ”Grøn Helhedsplan” for hele Høje Kolstrup, som også har 
til opgave at se på de trafikale udfordringer.
Men som det ser ud nu, er der ingen lette løsninger og ind til da vil vi gerne anbefale cyklende og 
gående til at benytte stisystemerne, som er lavet for deres skyld. 

For så vidt angår buske og træer langs den facadeløse del af Frueløkke (stamvejen) er beplant-
ningen etableret i henhold til bestemmelser i lokalplanen for området. For at binde de to områder 
sammen og dermed opnå et nogenlunde ensartet præg, fremtræder den facadeløse del af Uglekær 
(stamvejen) med samme beplantning.
For at forebygge ulykker har man bl. a. lavet ubetinget vigepligt fra boliglommerne til stamvejen, 
hvilket betyder at trafikanter på boliglommerne om nødvendigt må bringe deres bil til standsning 
før udkørsel på stamvejen.
 
For at sikre oversigt, udsyn og orientering for trafikanterne på boliglommerne, bliver buskene be-
skåret i henhold til fastsatte regler. Oversigtsforholdene er ifølge gældende regler afhængig af bl. 
a. hastigheden for trafikken på stamvejen, således at højere hastighed fordrer længere oversigt. 
Fra kommunens Drifts- og Anlægsafdeling føres der regelmæssigt tilsyn med at oversigtsforhol-
dene er i orden. På trods af disse tilsyn, kan der forekomme tilfælde hvor beplantningen er vokset 
ud over oversigtsarealet. Hvis disse tilfælde kommer til Drifts- og Anlægsafdelingens kendskab, vil 
beplantningen blive klippet tilbage hurtigst muligt, hvis det drejer sig om kommunal beplantning, 
og hvis det drejer sig om beplantning på privat grund vil lodsejeren få en henstilling fra kommunen 
om at få forholdet bragt i orden. 

I denne forbindelse skal det nævnes, at borgere har mulighed for at orientere kommunen om bl.a. 
dårlige oversigtsforhold gennem kommunens hjemmeside via ”Giv et tip på kort”. Kommunen er 
ikke interesseret i at få foretaget individuel beskæring på privat basis selvom initiativet umiddel-
bart kunne se ud som en kærkommen håndsrækning til kommunens trængte driftsbudgetter. 

Der er flere årsager hertil:
• Det er ikke altid at den enkelte borger helt er klar over skelforløb, så beskæringen kan utilsigtet 
gå ud over beplantning på 3. persons ejendom
• Det afklippede materiale skal fjernes dels af æstetiske og dels af sikkerhedsmæssige årsager. 
• Unødvendig fældning af træer og buske grundet ukendskab til de gældende vejregler.
Kommunen vil gerne fremstå som en trafiksikker kommune, hvor der samtidig er plads til det 
grønne til gavn og glæde for såvel borgere som for flora og fauna.

Venlig Hilsen 
Henrik Bützau Hasling

Ingeniør, Trafik og Anlæg, Drift & Anlæg
Aabenraa Kommune - Kultur, Miljø & Erhverv - Skelbækvej 2 - 6200 Aabenraa

*)kommunen havde medsendt indtegnede, sikre ruter, men det har desværre ikke muligt at bringe disse i Ga-
despejlet - vi beklager - redaktionen.
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Efter mange forgæves forsøg på at tage et billede af den fantastisk flotte solsik-
kefamilie på marken ved Uglekær, er det stadig ikke lykkedes…

Problemet er, at solsikker er nogle af de mest sky blomster, der findes …

Hver gang man stiller an med stativ og linse og beder planterne om at stå stil-
le….Ja, så vender de sig ALLE SAMMEN om! 

….Så det eneste,man får med på billedet, er nakken af de stolte planter!  

Fakta
Almindelig Solsikke (Helianthus annuus) er en plante, som kan blive op til tre 
meter høj. Frøene er værdsatte af f.eks. fugle. Alt efter sort kan blomsterkurven 
have en diameter på mellem 5 og 50 cm.

Frugterne, som kaldes solsikkefrø, bruges ofte som fuglefoder. Desuden kan 
de anvendes i bagværk, salater og som snacks. Fra frugterne kan man presse 
solsikkeolie. Olien bruges som madolie (koldpresset) og til lak og sæbe (varm-
presset).

Solsikken… en stolt familie

Tekst og foto af Tavs Roworth
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Det var på én af de allerførste dage 
efter en meget lang periode med – 
vel, ikke uophørlig regn i døgnets 
fulde udstrækning – men så da vold-
somme byger afbrudt af pauser, der 
– kun lige - gjorde det muligt at ryk-
ke hastigt frem fra et læsted til et 
andet. Det var på én af de allerførste 
dage efter den periode i den netop 
forgangne august måned jeg var i 
færd med at grave en  rende langs 
med flisegangen ned imod indkørs-
len. Vi må vel så alligevel ikke have 
fået nok, for pludselig stod vandet 
ned i fingertykke stænger. Jeg hak-
kede spaden i jorden og ville tage 
flugten op imod hoveddøren, da jeg 
fik øje på hende. En – ganske sik-
kert før regnen havde gennemvædet 
hende - meget nydeligt udseende, 
ældre dame iført en let, lang som-
merkjole og med en lille lærredspose 
i den ene hånd. Regnvandet havde 
fuldstændig udglattet permanenten 
og fosløb nedover hendes milde an-
sigt. Hun bevægede sig overhovedet 
ikke. Blev bare stående der midt i 
fontænen med de lavhælede sko i 
det sprøde grus.

- Jehovas Vidner, tænkte jeg. Hvem 
pokker vover sig ellers ud midt i 
syndfloden med troen på at kunne 
stå igennem uden i det mindste våde 
fødder og  en efterfølgende, alvorlig 
forkølelse?

Jeg småløb hen imod hende.
-”Er der noget jeg kan hjælpe med”? 
spurgte jeg, klar til at afvise hen-
des anmodning om at skænke lidt 
tid til en samtale om herlighederne 
i det hinsides,  i en situation, hvor 
regnvandet truede med at ville slikke 
opad hussoklen og udrette skader 
det kunne blive bekosteligt at skulle 
udbedre.
Hun stod ganske stille med armene 
slapt hængende som havde hun helt 
opgivet, eller måske snarere glemt 
hvad hun var kommet efter. Vandet 
dryppede fra det gennemblødte kjo-
leærme ned i lærredsposen og måtte 
da fuldstændigt have gennemvædet 
hendes medbragte tryksager.

”Jeg er helt forvirret”, sagde hun og 
kiggede mig direkte ind i ansigtet. 
”Jeg ved overhovedet ikke, hvordan 
jeg.......”
”Hvor skal du hen”?
Et chassetrin. Hun trådte frem imod 
mig, og sagde lavmælt:
”Jeg skal hjem. Jeg bor på Høje Kol-
strup i nr. 244”.
Regnen hørte op. Vi var nær ved 
gennemblødte begge to.
”Høje Kolstrup nr. 244”? spurgte jeg.

Hun nikkede bekræftende.
” Jamen, Høje Kolstrup, det hedder 
hele området heroppe”.
Hun så sig en anelse forvirret om-
kring. 
”Ja, jo, det hele, men jeg bor i nr. 
244. Jeg forstår slet ikke hvordan 
jeg.... Jeg kommer oppe fra køb-
manden”. Hun pegede i retning mod 
hvad-som-helst. ”Og pludselig kunne 
jeg ikke.... jeg blev helt forvirret over 
alle de stier,  alle de hække og----”
”244”, spurgte jeg. ”Bor du på 
Frueløkke”? Jeg pegede i retning af 
--- Frueløkke.

Solen var brudt igennem. Himlen 
blånede og en svag vind løftede et 
par lokker i hendes sammenklaskede 
permanent.
”Vent et øjeblik”, sagde jeg beslut-
somt som var jeg bange for, at hun 
pludselig ville give sig til at løbe væk. 
”Jeg kører dig derover”.
Den gennemvædede sommerkjole 
nærmest klæbede ind til hende, da 
hun steg ned i sædet. En ganske 
svag, men dog synlig ramme af fugt 
tegnede sig i sædets polster.
”Det er sådan nogen lave huse, der 
ligger lidt tæt sammen. Flere ræk-
ker af dem”, forklarede hun, imens vi 
kørte ned ad Frueløkke.
De var ikke dem. De huse vi nåede 
frem til var det ikke. Vi vendte rundt 
og kørte tilbage imod Camma Larsen 
Ledets...
”Der kører bussen”, udbrød hun med 
begejstring. Det gjorde den. Det be-
kræftede da i hvert fald, at hun var 
her fra byen, og ikke nogen vandrer 
langvejs fra.
Vi drejede nedover den ene sidevej 
efter den anden, uden det gjorde det 
nødvendige indtryk på hende. Jeg 
standsede bilen. Fik en pludselig ind-
skydelse.
”Har du dit sygesikringsbevis med 
dig”?
Hun rodede rundt imellem varerne 
i den lille lærredspose og fandt sin 
pung.
”Værs´god”! Hun rakte mig det lille 
gule kort.
”Der står det vist. Det er da rigtigt”, 
sagde hun.

Undervejs til hendes adresse under-
holdt vi hinanden med oplevelser 
med den berømte ”sorte klap”. Jeg 
satte hende af, og skævede til den 
våde plamage hendes ophold havde 
efterladt. Det klares med et par avi-
ser, tænkte jeg og drejede omkring.
Ligesom jeg drejede af, og skulle op
 i indkørslen fik jeg øje på et par mid-
aldrende damer i jævnt trav henover 
gruset. 

Var det, hvad min eftermiddag skulle 
tilbringes med? At fragte vildfarne 
fruer tilbage på plads i nærområdet? 

”Undskyld”, sagde jeg højt igennem 
den åbne bildør, ”hvor skal I hen”?

De gjorde holdt. Begge to. Som på 
tælling stod de ganske stille, drejede 
en anelse og kiggede smilende imod 
mig. Den ene satte sig i bevægelse 
hen imod mig. Hun bar en lille sort 
dokumentmappe i den en hånd.

Jeg gjorde klar til at lukke dem begge 
ind i bilen. Det første jeg ville bede 
om var sygesikringskortene. Det be-
sluttede jeg. 

”Ja, undskyld”, sagde hun og gjorde 
ingen foranstaltninger i retning af at 
ville tage imod opfordring til at stige 
op i bilen,  ”men  har du også lagt 
mærke til, hvor forfærdelig verden er 
blevet? Der er terrorisme, krig, hun-
gersnød, jordskælv og millioner af 
mennesker er jaget på flugt fra deres 
hjem. Og hvor skal vi så finde svar 
på alle disse udfordringer? Kun eet 
sted kan vi finde de svar vi behøver, 
og det er i---”.

Jeg tillod mig at afbryde hende:
”Jeg har ikke tid i dag”, svarede jeg 
hende. ”Ikke i dag”!

Effekten af ”den sorte klap” Historie og tegning af Karsten Espersen
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SommerBio rykkede i læ i Agora hallen
Af bydelsjournalist Tavs Roworth

Alle de forventningsfulde fans af Høje Kolstrup SommerBio havde i nogen tid fulgt med i vejrudsigten. 
Specielt op til dette års forestilling ”22. Jump Street”, der fandt sted den 22. august. Filmen havde pub-
likum forinden selv valgt ved afstemning på hoejekolstrup.dk.

Det begyndte da også at regne, da Paraplyforeningens frivillige og Kinorama  skulle stille kæmpeskærm, 
biografstole, popcornmaskine og sliksalg op. Men arrangørerne havde nu fået en Plan B:  I tilfælde af 
meget utætte skyer ville de rykke de ind i Agora hallen og omdanne denne til vel nok Sønderjyllands 
største biografsal! Arrangørerne havde meldt ud et par dage inden, at filmen nok skulle blive vist uanset 
vejret, så derfor mødte der også 120 tilskuere op til en actionspækket komediefilm.

Det populære SommerBio har nu bestået sin regnvandsprøve og vil derfor fremover ikke være så følsom 
overfor vind og vejr - og det giver da nogle nye muligheder….

Må jeg på sikkert manges vegne foreslå, at vi også får JuleBio med  ”Nøddebo Præ-
stegaard”, Karl Stegger, Poul Bundgaard, kleiner, glögg og æbleskiver...? 

Måske synes arrangørerne ikke om den íde, men under alle omstændigheder fortjener de virkelig aner-
kendelse for deres store indsats!

Se Theas billeder
Under forestillingen tog en af de lokale unge kvinder, nemlig 15 årige Thea Babiel Bach Svendsen billeder.  
Se et par af dem her - og se også hendes billedgalleri på hoejekolstrup.dk.

Sponsorer og arrangører
SommerBio er sponsoreret af Mohrdieck Tryk, Sydbank og Aabenraa Kommune. 

De flittige arrangører er Paraplyforeningen og Netværksbasen 
på Høje Kolstrup i godt samarbejde med Kinorama, Aabenraa.

Fotos: Thea Babiel Bach Svendsen
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Invitation fra Bydelsrådet 
Høje Kolstrup 

Kom til stiftende 
generalforsamling .... X
Gør din indflydelse gældende - Bydelsrådet får også betydning for dig!
Hør om den spændende proces - og stem på din fortrukne kandidat
Der vil være kaffe, te og kage til alle fremmødte.....

Den stiftende generalforsamling for 
Bydelsrådet Høje Kolstrup 

afholdes onsdag d. 8. oktober 19.00
i festlokalet på Frueløkke 250

Dagsorden:
1. Velkomst ved Marlene Wullf. 
 Herunder: Hvorfor sidder vi her i aften?, bydelsrådets proces, historien, intentionerne 
 og visionen for rådet, arbejdet for bydelen og hele forløbet med etableringen af byde- 
 lens politiske talerør, nemlig Bydelsrådet for Høje Kolstrup.
2.  Valg af dirigent. 
3.  Godkendelse af vedtægterne - Du finder vedtægterne på bydelsportalen fra d. 19. sep- 
 tember. Link: http://www.hoejekolstrup.dk/foreninger/bydelsraad-hoeje-kolstrup/. 
4.  Valg til bestyrelsen - der skal vælges 6 personer - se kandidatliste på portalen, når vi  
 nærmer os dagen - du kan også stille op!
5.  Valg af revisor og revisorsuppleant.
6.  Eventuelt. 
  
Hvis du har spørgsmål vedr. generalforsamlingen, kan du kontakte Uffe Leisner på mobil 
20165541 eller Marlene Wullf på mobil 61208631. 

Bedste hilsner  
Bydelsrådet 
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Snart er disse billeder historie .......
Så er det snart ...., at de sidste, men omfattende 
renoveringer på Høje Kolstrup går i gang

Med tilladelse fra Lars Bo Steensbeck fra Salus Boligadministration 
har vi plukket lidt i en artikel fra Almen-Nyt for at være sikker på, at 
alle på Høje Kolstrup kan følge med i, hvad der snart vil ske i bydelen.

De berørte beboere er orienteret, og de første flytter snart til deres 
midlertidige boliger. Det er planen, at renoveringerne påbegyndes i 
slutningen af oktober, så snart vil det myldre med maskiner og hånd-
værkere på Høje Kolstrup. 

Lars Bo Steensbeck oplyser:
De 120 boliger i blokkene Frueløkke 1-15 bliver nedrenoveret til 34 
rækkehuse med en usædvanlig god beliggenhed og udformning i et 
og to plans bygninger, så vi vurderer, at det bliver Danmarks bedste 
rækkehus-bebyggelse. 

De nye rækkehuse på 80 til 130 kvm skal dække mange forskellige 
beboeres behov og livsstil. Det er vores erfaring fra andre byggesa-
ger, at vi ved at blande forskellige størrelser skaber mangfoldighed i 
lejlighedstyper og giver mulighed for flere forskellige livsstile og ræk-
kehusene bliver med forskudte plan og meget moderne indretning.

Hele tagarealet på én af de blokke, der bliver totalrenoveret med fa-
cader, tag og gavle, vinduer og facadepartier i tre etager, planlægges 
også indrettet med et fælleshus. Med et fantastisk udkig over hele 
Aabenraa kan fælleshuset også blive et nyt vartegn for Høje Kolstrup 
og styrke bydelens image. 

Et sådant hus kan bidrage til at finpudse det image, vi arbejder på 
at styrke på Høje Kolstrup. Man vil se tage med forskellige udform-
ninger - i stil med et byskilt. Jeg tror faktisk, at arkitekturen vil få 
folk til at tage stilling, for det bliver specielt og godt, tror vi på. 
 
Opførelsen af fælleshuset sker under forudsætning af, at den sam-
lede økonomiske ramme for byggeprojektet kan overholdes. 

På den planlagte tagterrasse kan man opholde sig både i det fri og 
i en overdækket del, som er uopvarmet som et slags væksthus, og 
som derfor kan bruges i store dele af året. 

Vi glæder os til at følge renoveringerne i de kommende år!

Oversigt over renoveringen:
Frueløkke 10-16: Boligblokken renoveres som de allerede re-
noverede blokke på Uglekær. 

Frueløkke 2-8: Ombygges til rækkehuse som Frueløkke 1-15.

Frueløkke 1-15: Blokkene med 120 eksisterende boliger redu-
ceres til 34 rækkehuse.

Hørgård 6-10: Blokken med tre opgange i tre etager med 24 
boliger reduceres til 18 boliger.

Hørgård 12-28: De tre blokke med i alt 72 boliger bliver total-
renoveret og øges til 81 boliger.
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År 2017
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Bydelsjournalisterne modtager gerne et par billeder med mange mennesker og info om jeres måde 
at holde nabofest eller fællesarrangementer her på Høje Kolstrup. 

Det kan være gadefest, fest i opgangen, gardenparty, bryllupsfester, Skt. Hans, Fastelavn, Hallo-
ween, Eid-fest, vietnamesiske, tamilske, bosniske eller andre etniske fælles-arrangementer. 

Materialet skal bare udstråle fællesskab i lokalområdet her på Høje Kolstrup.

Gadefest på Uglekær!
En sidegade i enden af Uglekær holder hvert år gadefest. Og i år gjorde de det for 37. gang!

Det foregik som altid over et tema og det var denne gang:  ”En synnejysk auten”.
Underholdningen bestod af en sønderjysk quiz og oplæsning af sønderjyske historier.

Menu 
 ”Æ Spiskort” – fra Gourmet Huset
-Solæg, snaps eller Dr. Nielsen.
-2 slags sild med skrædderduelse, små persillekartofler og tilbehør.
-Sønderjysk pølsebord med 9 slags pålæg, paté samt tilbehør.
-Terrine af fjerkræ
-Hønsesalat af unghane
-Lun leverpostej
-Brasserede kæber af gris i svampe à la creme
-Oste fra Europa med sortiment af tilbehør
-Oliven, nødder og æblekompot

-Gadens egen hjemmelavede brødtorte

En sønderjysk historie
Hans Peter wa bleven nawe så sælle
No loej han o sit dødsleje , kwateje i ælle.

Marie kund jo et bliue væ å sit å waach,
Så hun gik ue i sit køkken å ga sej te å baech.

Å det hun bagt wa jawn Hans Petes yndlingskaech,
så han ku lawt` et, å fik plusle såen lyst te å smaech.
Dæefå roft han mæ swaech stem å rettet sin røk:
”Marie… a kund da godt tænk mæ å få et lille støk!”

Men hun bee ham a…å soej mæ beklawels:
”Di kaeche æ jo te di folk dæe komme til din begrawels!”

Dette var vores fest - må vi også høre om din?? 

Send jeres historier og billeder til Bydelsjournalisterne. I finder dem på www.hoejekolstrup.dk el-
ler send materialet til Gadespejlets mailadresse: gadespejlet@live.dk

Af bydelsjournalist Tavs Roworth

Holder du også fest i nabolaget?
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Er det billeder fra din fest, vi skal vise næste gang?
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Jeg hedder Ninna og er godkendt 
som et privat pasningstilbud med 
vikarordning. Jeg har været dag-
plejer i 6 år, hvoraf de seneste 2½ 
år har været som privat. Jeg elsker 
at arbejde med børn i alderen 0-3 
år, da det for mig er et utrolig livs-
bekræftende job, hvor hverdagen 
starter med ro og glæde når de 
små krudtugler og deres forældre 
kommer ind af døren hver morgen. 

Jeg arbejder i børnehøjde, uddeler 
knus og kram og følger børnene 
på deres niveau, og dagene tilret-
telægges efter barnets behov. Jeg 
er opmærksom på at tage en stille 
dag, hvis der er behov for det. Mit 
hjem er indrettet såvel ude som 
inde, så der er plads til både leg, 
fordybelse, kreativitet, tumlastik 
samt hoppe og danse.

Jeg er certificeret DGI idræts-leg- 
og bevægelses dagplejer. Det be-
tyder, at der hos Krudtuglen læg-
ges stor vægt på motorik, musik, 
sanser og bevægelse. Vi laver bl.a. 
tumlastik en gang om ugen, hvor 
der især er fokus på det motoriske.

Sammen med en privat kollega har 
vi musik med uddannet musikpæ-
dagog 2 gange om måneden, og ca 
en gang i måneden kommer Lone 
og laver dukketeater for os.

Vi er ude i naturen hver dag, hvor 
vi bl.a. andet ser og mærker års-
tidens skiften. Vi sår og høster i 
vores køkkenhave og laver hjem-
melavede ting, som vi smager på. 
Der laves også kreative ting, som 
naturligvis også laves ud fra årsti-
derne skiften. 

I løbet af året har vi forskellige 
temaer, hvor jeg arbejder mere i 
dybden med forskellige emner, og 
jeg har valgt at følge de pædagogi-
ske læreplaner. I foråret 2014 har 
jeg været på kursus i pædagogi-
ske læreplaner. Det er valgfrit, når 
man er privat dagplejer, men for 
mig er det vigtigt at sikre børn og 
give dem optimal udvikling, så de 
bliver “ordenligt klædt på” til deres 
videre færden, når de skal i børne-
have, skole osv.

Jeg har i sommeren 2013 indgået 
et samarbejde med pædagogisk 
konsulent Lena Vind.

Lena er uddannet børnehave pæ-
dagog. Hun har bl.a. 12 års erfa-
ring i arbejdet med 3-6 årige og 
16 års erfaring med dagplejere og 
børn i alderen 0-3 år. Lena kom-
mer på minimum 8 årlige besøg 
og giver pædagogisk rådgivning/
vejledning, og hun tilbyder kurser 
for de private dagplejere, hun har 
tilknyttet.

Derudover er hun også af kommu-
nen godkendt til, at jeg må bruge 
hende som vikar. Det er et samar-
bejde som jeg er meget glad for, 
men som også skaber tryghed og 
genkendelighed hos børn og foræl-
dre ifm, hvis jeg skulle blive syg.

Vi deltager i/fejrer årligt:
Fastelavn.
Vi går ”sommer i by”.

Det sønderjyske fællesdyrskue.
Skraldeugen ved Danmarks natur-
fredningsforening.
Forskningsdøgn – hvis det er i 
Aabenraa, og der er tilbud til de 
0-3 årige.
Små synger sammen.
Bevægelsesugen i uge 41 – børne-
ulykkesfonden.
Julegudstjeneste og krybbespil. 

Derudover besøger vi jævnligt bib-
lioteket og tager på små gåture i 
området. Vi bor tæt på skov, lege-
pladser og har fantasiske stisyste-
mer, så der er gode muligheder for 
at komme ud.Skulle nogen få lyst 
til at vide mere eller besøge Krudt-
uglen. så er I velkommen til at kig-
ge nærmere på www.krudtuglen-
aabenraa.dk  hvor yderligere info 
og kontaktoplysninger findes.

Krudtuglen – En privat dagplejer på Høje Kolstrup

De bedste hilsner fra Krudtuglen Aabenraa
Ninna Marie Sejrup - Uglekær 90 - 6200 Aabenraa



 
 

Gadespejlet nr. 71 - September 2014       15   www.hoejekolstrup.dk 

Stor hjælpsomhed på Høje Kolstrup
Som mangeårig beboer på Høje Kolstrup, vil jeg herigennem GADESPEJLET gerne sige 1000 tak for den 
store hjælp rigtig mange mennesker udviser mig i dagligdagen heroppe. 

Jeg oplever hver dag, at både børn og voksne står parat til at hjælpe, når de kan se, at jeg har brug for  
hjælp. Om det er at holde døren for mig, samle min stok op eller om det er ifm. indkøb i Rema, så er der 
altid nogen, der vil hjælpe mig. 

Også en tak til det fantastiske personale i Rema 1000, som også altid er klar med et smil samt en hjæl-
pende hånd.

Det betyder utroligt meget for mig, og det gør min hverdag meget lettere. 
Så kære børn, kunder/ansatte i Rema eller beboere: Endnu engang 1000 tak for jeres hjælp i hverdagen. 

At gøre en lille forskel i hverdagen for en anden, bringer glæde for den anden, der modtager. 

De bedste hilsner fra Frede Uldall, Uglekær

Kære Kirsten-Elisabeth, 

Du har desværre valgt at forlade vores by og dermed ogå 
at sige farvel til det frivillige arbejde som bydelsjournalist 
og medlem af redaktionen på Gadespejlet. 

Du er kendt af de fleste i bydelen - både fra den tid du 
var ansat hos Familiebasen / Netværksbasen og som flittig 
bydelsjournalist igennem mange år. 

Vi vil savne dine gode artikler og fine billeder - og især dig 
som ven og kollega ved vores møder.

Nu er du blevet fynbo igen - og vi ønsker dig alt godt frem-
over. Hvem ved - måske kommer du tilbage igen.

Kærlig hilsen fra dine bydelsjournalistkollegaer og ikke
mindst fra redaktionsgruppen på Gadespejlet.

Kirsten-Elisabeth Nielsen er flyttet 
fra Høje Kolstrup!
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HØJE KOLSTRUP BOLDKLUB - HÅNDBOLD 2014/2015

Så er den nye håndboldsæson skudt i gang i Agoraen på Høje Kol-
strup. 

Kom og vær med - vi træner:

Mandage:
16.30-18.00 U12/14 - Piger årg. 2000-2002

Onsdage:
16.00-17.00 U10/12 - Piger/drenge årg. 2003-2005
17.00-18.00 U8 - Piger/drenge 2006-2007

Kontaktperson: Ulla Kristensen tlf. 7462 6442/4037 8910.

Gymnastik og Yoga 60+

Gymnastik og Yoga 60+ er startet igen i nye lokaler i kælderen på 
Uglekær 10. 

Vi mødes hver tirsdage fra 9:30 til 11:00.

Du kan stadig nå at være med 
- bare mød op eller kontakt:

Inga Schmidt 5141 4319 eller 
Else Nielsen 2395 3454.

Opslagstavlen
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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 
- 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.

Aaig Gymnastik
Aerobic, Zumba, Børnegymna-
stik
Kontakt Solveig Petersen
sp@aofsyd.dk.

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

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

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

Bydelsrådet
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. 7461 7371 eller 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

 
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.

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.

FCHK - Senior Fodbolk
Kontakt Ahmed Beydon 6030 4448.

HK Boldklub- Fodbold
Kontakt Bent Nielsen 7462 8714. 

HK
Vejviser
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Skal denne plads 
være din?

- Så send en mail til 
GADESPEJLET@LIVE.DK


