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Majestæten og Infrastrukturen

Gad vide, hvad Margrethe tænkte, da kronebi-
len kringlede sig op ad Camma Larsen-Ledets 
Vej fredag eftermiddag d. 4. september det 
herrens år 2015? 

Nød hun de frodige, høje træer og de ditto 
græsrabatter, der ville have fået garderhusarer-
nes heste til at vrinske af fryd, hvis det nu var 
dem, der skulle have eskorteret majestæten op 
ad bakken - eller tænkte hun: Hvor i alverden 
ska’ vi hen? 

For mange fremmede er turen i skoven tilpas 
lang til, at de tror, at de har forladt Aabenraa. 
Men nej - det har de ikke - de nærmer sig blot 
en del af byen, der selv med den allerbedste 
vilje og de rigtige og gode meninger ikke rigtigt 
hænger sammen med, ja byen. 

Og det er jo synd og skam - fordi dem, der bor 
på Høje Kolstrup betragter jo bydelen, som det 
den netop ikke er - nemlig en del af byen. 

Men, men - nu er der måske udsigt til forbed-
ringer. Kommunen, Boligforeningerne og By-
delsrådet har indledt en dialog med hinanden 
for at forbedre infrastrukturen, så hvis du ikke 
deltog i debatmødet d. 22. juni, og har du ikke 
efterfølgende læst både Idékataloget og Bydels-
rådets kommentarer til dette, så kan det stærkt 
anbefales. Så ved du nemlig, hvad der rører sig 
omkrig infrastrukturen i det område, du bor i. 
Og måske skulle du ligefrem have lyst til aktivt 
at gå ind i kampen for sagen.  

Som det fremgår af materialet har vores kom-
mune ikke rigtigt de fornødne midler til at gøre 
meget ved de offentlige veje, men mon der 
dog ikke ved fælles indsats og lidt god vilje kan 
gøres noget for at ændre på dette?

Og hvad kan det mon koste? Vel ikke mere end, 
hvad det koster af få besøg af majestæten en 
dags tid? Margrethe vil sikkert nikke bifaldende 
næste gang, hun kommer kørende op ad Cam-
ma Larsen-Ledets Vej, og ser en åben bydel, 
der hænger naturligt sammen med resten af 
byen - og hvor der er åbne og sikre veje for 
alle! Og hvis nu ønsket om at kunne gå hele ve-
jen fra byens centrum og op på det høje langs 
Camma Larsen-Ledets Vej også blev opfyldt, 
så ville det hele blive så fuldendt, at det sikkert 
kunne lokke hende tilbage til byen igen, når der 
skal være indvielse! 

Gud bevare Danmark og Høje Kolstrup - og 
den forhåbentligt nye infrastruktur, der vil gøre 
bydelen til en rigtig del af byen!

Venlig hilsen
Redaktionen
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Det er ikke bare den nye skolere-
form, og de deraf følgende meget 
lange skoledage der bærer skylden. 
Også det tordenvejr, som den fore-
gående nat rullede over Aabenraa, 
og tvang – ikke bare ham – men fle-
re i familien til at udskyde nattesøv-
nen til de tidlige morgentimer - må 
tage sin del af ansvaret for, at der er 
en anelse træthed at spore. - Jo, jeg 
er træt, bekræfter Benjamin.

Klokken er 15. Benjamin er kommet 
fra skole ganske få øjeblikke før jeg 
ankommer til adressen på Lergård. 

Han er en 10 årig dreng, der har ri-
geligt at se til. Hver dag i ugen – får 
jeg indtryk af – er han bundet op. 
Ikke alvorligt og hårdt. En del af ak-
tiviteten er båret af lyst, men som 
enhver dreng i den alder, behøver 
han – indimellem – også en kærlig 
forældres hjælp til at nå omkring de 
forskellige elementer og aftaler, da-
gene er strikket sammen af. 

Han er træt, da vi sætter os ved 
bordet i køkken-alrummet, for at få 
en samtale i gang  om hans lidt op-
sigtsvækkende, tidlige karriere som 
udøvende musiker.  Lillesøsteren, 
Jasmin, er ikke faldet helt ned ef-
ter dagen i børnehaven. Hun pusler 
omkring og agerer underlægning til 
vores samtale. 

-Det har været en lang dag i skolen, 
bekræfter Benjamin, og dem har han 
flere af.

Torsdage, Eriks Trompetskole og, jo, 
og torsdage også skoleorkestret, og 
mandagene i musikskolen og musik-
skolens big band.

Og – indimellem – så øve hjemme.
-Du øver faktisk hver dag, Benjamin, 
tilføjer moren. Benjamin nikker. Jo, 
det gør han også. Øver hver dag på 
sin trompet.

- Jo, det kan da godt en gang imel-
lem være lidt træls, indrømmer han. 
Det giver jo  ikke så megen tid til leg 
med kammeraterne, som han af og 
til godt kunne ønske sig.

Men interessen for det  at ville spil-
le på sådan et blæseinstrument får 
man da vel ikke bare en tilfældig for-
middag i et klasseværelse på Høje 
Kolstrup Skole, tænker jeg.
- Har du sådan et forbillede. Een du 
ser op til når det gælder at spille på 
trompet?
Benjamin tænker sig om et øjeblik. 
Lillesøsteren er ”gået i” køleskabet.
- Erik, siger Benjamin. Jeg kunne 
godt tænke mig at spille lige så godt 
som Erik kan.
- Erik? spørger jeg.
- Min lærer i trompetskolen. Ham 
Erik. Og så måske en dag kunne jeg 
komme i Brass Bandet. Aabenraa 
Brass Band!
Jo, ja, den chance har du da. Måske.
Vi forlader bordet. Benjamin og jeg. 
Går ind på hans værelse og får taget 
et par billeder.

Benjamin har succes med trompeten
Benjamin Alminde Breitenkamp er den 10. elev fra Eriks Trompetskole, der er krav-
let i en uniform i Aabenraa Skoleorkester

Tekst og fotos: Karsten Espersen

De lange skoledage. Dertil kommer 
så de dage, der er opfyldt af det der 
er hans store fritidsinteresse: at spil-
le trompet. Og han er god til det. 

Interessen slog ned i ham da klassen 
en formiddag - for godt halvandet 
år siden - fik besøg af Erik Boysen 
og den gruppe elever han dengang 
underviste i sin trompetskole. Eriks 
Trompetskole med tilholdssted på 
Høje Kolstrup Skole. 

 -Da de stod der i klassen og spil-
lede tænkte jeg: det var lige noget 
for mig. Jeg vil spille trompet!  
Det var lige i begyndelse af skole-
året. I 2014 husker hans mor.
-Så fik vi en seddel med hjem, tilfø-
jer Benjamin. Ja, og så begyndte jeg 
i Eriks Trompetskole.

-Den første gang jeg var der, havde 
jeg min mormor med, kan jeg hu-
ske, og allerførst og i den første tid 
spillede jeg på en trompet jeg lånte. 
Senere har jeg fået min egen. Han 
lader sig ikke fluks glide ned fra sto-
len for at hente den på værelset og 
vise den frem. Nej, for vi går allige-
vel derind om lidt.

Og det er da gået hurtigt for Benja-
min. Efter bare eet år i Eriks Trom-
petskole blev Benjamin optaget i 
Aabenraa Skoleorkester.

Og i dag har han travlt. Så travlt med 
at øve og spille, at han må have en 
smule støtte til at huske det hele: 
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Nyt Fra
Netværksbasen

Ny ansøgning
Der er hen over sommeren samarbejdet med en lang række parter i kommunen og i boligforeningerne 
om at udarbejde en ny boligsocial ansøgning til Landsbyggefonden.  I den nye ansøgning er projekt-
perioden medio 2016 – medio 2020, og der indgår en lang række projekter, hvor Høje Kolstrup skole, 
Ungdomsskolen, Jobcenteret, Aabenraa Bibliotek, Handikap & Psykiatri, Kultur & Fritid, Tandplejen og 
Sundhedsplejen, afdelingsbestyrelserne og boligforeningerne er parter. I juni måned blev der afholdt to 
møder i bydelen, hvor lokale frivillige og foreninger var indbudt til at give deres besyv med i forhold til 
indholdet af en ny ansøgning. Essensen fra disse møder er indarbejdet i ansøgningen. 

Ansøgningen foregår i to step. Først fremsendes en prækvalifikationsansøgning i slutningen af septem-
ber. På baggrund af denne og en række data fra boligafdelingerne bevilges man en økonomisk ramme. 
På baggrund af den økonomiske ramme udarbejdes der efterfølgende en helhedsplan (step 2). Hele 
ansøgningsarbejdet forventes afsluttet i foråret 2016, hvorefter en ny projektperiode kan gå i gang i 
sommeren 2016. 

Prækvalifikationsansøgningen kan læses på bydelsportalen efter politisk behandling i Aabenraa kom-
mune og i boligforeningerne – i sidste halvdel af september. 

Projektforlængelse
Den nuværende boligsociale projektperiode udløber efter planen med udgangen af 2015. Da en ny pro-
jektperiode, som beskrevet først kan træde i kraft i sommeren 2016, er vi pt i dialog med Landsbygge-
fonden om at få tilført ekstra midler på den nuværende bevilling, så Netværksbasen og den fremskudte 
beskæftigelsesindsats med jobguide Finn Lampe kan køre videre i første halvår 2016 for at fortsætte 
ind i en ny projektperiode. Foråret 2016 bliver således en lidt speciel periode, hvor de boligsociale ind-
satser fortsætter, men i ret begrænset omfang. I Netværksbasen vil der ud over jobguiden kun være 
en medarbejder. Det vil stadig være muligt for bydelens frivillige grupper at hente hjælp og støtte hos 
Netværksbasens personale.

Barsel
Sanne Pedersen går på barsel d. 2. oktober og forventes tilbage til august, så hun er klar til en ny pro-
jektperiode. Mail til Sanne sendes i perioden i stedet til Marlene Wullf på mmw@salus-bolig.dk.

Af Marlene Wulff

Bagerst til venstre: Marlene Wulff - til højre: Jutta Carstensen
Forrest til venstre: Sanne Pedersen - til højre: Finn Lampe
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REGENTBESØG I AABENRAA 

Hurra! De vandt og mødte dronningen!

6.klasse fra Høje Kolstrup Skole er bare superdygtige! 

- for de har designet dette års smykke til ”Et hjerte for alle”!,

Det fantastisk, flotte smykke blev afsløret i julehjertebyen på Storetorv ved regentens 
besøg - og børnene fik lov til at hilse på og give hånd til Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe. Samtidig fik hun det første eksemplar i gave....

FLOT ! Fantastisk landsdækkende reklame for Høje Kolstrup Skolen og deres 6. klas-
se. 

ET STORT TILLYKKE!

Af Tavs Roworth - Fotos Kim Dahnke
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MAJESTÆTEN BESØGTE HØJE KOLSTRUP
Fredag eftermiddag d. 4. september 2015 - kl. 15.15 besøgte Dronning Margrethe plejehjem-
met Lergården - og alle var klar til den store begivenhed!

Vi lader billederne tale for sig selv (næsten) - på denne og næste side!

Helene von Qualen - 90 år - venter på at over-
række Dronning Margrethe en smuk buket!
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MAJESTÆTEN BESØGTE AABENRAA - og Høje Kolstrup

Flagbussen delte flag ud!

SMUK truttede smukt, da maje-
stæten ankom til Lergården.

Garderhusar Nguyen Chi Dung, født og opvok-
set på Høje Kolstrup. Søn af bydelsjournalist  
Van Khiem Nguyen. 

NEJ - det er MIG, der skal over-
række buketten!

Byrådsmedlem Erik Uldall og fru Su-
sanne repræsenterede Høje Kolstrup 
om aftenen på Dannebrog.

Fotos af Karsten Espersen, Susanne Wrang, Helle Karlsen og Van Khiem Nguyen
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RAA Billardklub er egentlig en forkor-
telse af ”Rødekro-Aabenraa Billard-
klub”. Klubben har omkring 50 med-
lemmer i alderen 10 - 86 år, hvoraf 
ca. 20% er kvinder.  

Klubben blev stiftet i 2005 og har 
været først på Skånevej i Rødekro og 
senest på Hærvejen i Rødekro. Nu er 
tiden så inde til igen at rykke teltpæ-
lene op og den 1. september rykker 
vi så ind på Uglekær 1 (gl. Elvstrøm-
bygning).

I de  nye klublokaler får vi  plads til 
vores 4 kegleborde, et snookerbord, 
et carambolebord samt et poolbord  
så her er noget for enhver smag.  Vi 
har således både keglebillard, snoo-
ker, carambole og pool på program-
met. 

Vi er medlem af både DDBU og DHIF.
Vi har åbningstider både formiddag, 
eftermiddag og aften i løbet af ugen, 
hvor en af vore medlemmer har vag-
ten. 

I øjeblikket mandag, onsdag og tors-
dag formiddag. Mandag og torsdag 
eftermiddag samt mandag, tirsdag 
og torsdag aften.

Ud over det sociale er billard godt og 
sundt for dem, der af en eller anden 
grund ikke kan/vil dyrke de mere 
traditionelle sportsgrene. Med andre 
ord kan folk med handicap sagtens 
være med her. Vores nye lokaler er 
handicapvenlige, i gadeplan og ingen 
trapper.

Billard er også en sport, hvor man i 
høj grad kan få et familiefællesskab, 
og billard kan dyrkes på lige det ni-
veau man selv ønsker, hvad enten 
det er for hyggens skyld eller man, 
som konkurrencemenneske, ønsker 
at spille på turneringsplan. 

Vi har i årenes løb vundet lands-
mesterskaber i flere discipliner. Vi 
er desuden med i et seniorsamvær, 
hvor vores pensionister hen over ef-
terår/vinter spiller turnering.

Man kan dygtiggøre sig yderligere 
ved deltagelse i forskellige kurser, 
som udbydes i DDBU-regi.
Her er kort sagt plads til alle!

Da vores målgruppe også omfatter 
unge mennesker, er det vigtigt for os 
at slå fast, at alkohol ikke er en del af 
konceptet i RAA billardklub.

Hvis du med denne korte præsenta-
tion har fået lyst til ”et slag billard”, 
er du meget velkommen til at kom-
me forbi og få et par gratis prøveti-
mer, før du beslutter dig for, om du 
vil være medlem.

Mere information om vores 
klub kan fås her:

Formand Kai Reimers 
Tlf.: 20 12 76 28 
E-mail: k@i-reimers.dk

Kasserer Dorthe Frank 
tlf. 60 87 00 41 
e-mail: dorthe.frank27@gmail.com

Eller på vores hjemmeside: 
www.raa-billard.dk

Lidt om RAA Billardklub
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Så er der igen et nyt arrangement på ”Plakaten”

Sæt et stort kryds i kalenderen
Lørdag den 31. Oktober

(I Agoraens Foyér) 

Paraplyforeningen afholder, i samarbejde med Aabenraa Kommune og 
Netværksbasen, en støttekoncert, hvor overskuddet går til

”Et Hjerte For Alle”
Der vil være underholdning for både unge og ældre.

For børnene, har vi en helt anderledes og spændende underholdning.
Besøg vores hjemmeside www.hoejekolstrup.dk for yderligere information.



 
 

Gadespejlet nr. 75 - September 2015      11   www.hoejekolstrup.dk 

En varm augustformiddag mødes jeg 
med Ulla Kristensen i hendes flotte 
have. Åkanderne blomstrer i den lille 
anlagte dam ved terrassen, og med 
friskbrygget kaffe i kopperne fortæl-
ler Ulla med stort engagement om 
hendes liv med håndbolden.

Tilbage i 1990 flyttede Ulla til Aaben-
raa, hvor hun fik job som lægesekre-
tær hos en af byens praktiserende 
læger. Her mødte hun kollegaen Git-
te Iversen, der ligeledes var en ivrig 
håndboldpige. I fællesskab arrange-
rede de to kvinder håndboldstævner, 
Gitte skaffede trænere, og Ulla stod 
for det administrative.

Ulla blev grebet af den mangfoldig-
hed, der er på Høje Kolstrup, hvor 
mange kulturer allerede dengang 
mødtes. På sin egen måde bidrog 
Ulla til integrationen, ved at over-
bevise forældre fra andre lande om, 
at ”piger kan gå til håndbold”. Ude 
til kamp blev der tid til hygge i pau-
serne, og Ulla yndede at drikke kaffe 
og snakke sammen med forældrene.
I starten sad forældrene og fulgte 
med i træningen, og når der skulle 
spilles kamp. Men efterhånden fik 
parterne oparbejdet en gensidig til-
lid, og pigerne måtte gerne deltage 
i de sportslige arrangementer med 
håndbolden. 

Så kom der en tid, hvor holdsporten 
gik på lavt blus, i takt med at fitness 
vandt frem, og trak interessen væk 
fra bl.a. håndbold. 

Men så fik Ulla en henvendelse fra 
Jens Jakob Levring Madsen fra Røns-
hoved Skolehjem i 2011. Skolen 
havde nogle store drenge fra Høje 
Kolstrup området. Jens Jakobs ide 
var, at de store drenge skulle gå til 
håndbold på Høje Kolstrup, for at 
danne nye fællesskaber at komme 
tilbage til, når de var færdige, med 
at gå på skolehjemmet. Jens Jakob 
stillede med nogle trænere, og pro-
jektet med at genintegrere drengene 
i deres bydel, skulle løbe i fire år, og 
er med succes blevet afsluttet i inde-
værende år. 

En af de særligt gode oplevelser i 
projektperioden handler om en af de 
unge, der modnedes, udviklede sig 
positivt og blev hjælpetræner - en 
efterspurgt og eftertragtet rolle.

En anden god historie - fra Ullas tid 
i Håndboldklubben - var en tidligere 
håndboldspiller, der rejste fra byen 
for at uddanne sig, og som efterføl-
gende flyttede tilbage til Aabenraa, 
og fungerede som træner i en pe-
riode. Det var som om en ring, der 
blev sluttet!

Og sådan fortæller Ulla om flere af 
de unge mennesker, hun har mødt 
igennem årene, først som træner, og 
efterfølgende som formand for klub-
ben ”Høje Kolstrup Boldklub, hånd-
bold afd.” Ulla har følt det berigende, 
at møde mange forskellige menne-
sker, og ikke mindst samarbejdet 
med Boligforeningen, Netværksba-
sen, Familiebasen, Fuldtræfferen, 
Mama Mia, Røde Kors, Agoraen, Pa-
raplyforeningen, Kirken, Børneinsti-
tutioner, Høje Kolstrup Skole og ikke 
mindst klubben ”Huset”, da det sta-
dig eksisterede.

For nogle år siden indførte Aabenraa 
kommune et ”fritidspas” som dækker 
kontingentet til en kultur- eller 
fritidsforening i Aabenraa Kommune 
på op til 1000 kr. årligt. 

Pr. 1/4 2015 har Aabenraa Kommune 
via støtte fra Ministeriet for Børn, 
Ligestilling, Integration og Sociale 
forhold udvidet målgruppen til børn 
fra 0.-9. klasse samt unge i SSP regi. 

Yderligere oplysninger kan Googles 
under ” Fritidspas - Aabenraa Kom-
mune.

Fritidspasordningen var ifølge Ulla, 
en ”Appelsin i turbanen” for Bold-
klubben, for nu gav det ALLE mulig-
hed for at spille håndbold. 

Det er muligt at være med på prø-
ve tre gange, for at finde ud af, om 
håndbold sporten er noget for dig!

Ulla medgiver stor ros til de aktive 
forældre i foreningen, der vasker 
træningstøj, og kører børnene rundt 
til diverse arrangementer, og det vil 
glæde hende, hvis endnu flere for-
ældre involverer sig, så de praktiske 
opgaver bliver fordelt på mange, og 
dermed ikke belaster den enkelte.

Ligeledes har foreningen for nylig 
fået flere yngre trænere, hvis glæde 
og entusiasme smitter og tilfører nye 
metoder i træningen, og dermed bi-
drager til en videreudvikling af klub-
ben.

Der er dog plads til endnu en enkelt 
træner eller to, så har du lyst til at 
blive håndboldtræner, så henvend 
dig til Ulla på tlf. 40378910. 

Til gengæld får man mange gode og 
sportslige oplevelser og ikke mindst  
nye venskaber!

ULLA og
håndbolden
Tekst og foto: Vivi Sprenger
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Livlig debat om Infrastruktur
Mandag d. 22. juni var 27 aktive borgere samlet i Agoraens foyer for at høre om ideerne til at gøre 
infrastrukturen bedre på Høje Kolstrup. 
 
Baggrunden for mødet er et samarbejde mellem Kolstrup Boligforening og Aabenraa Kommune om at 
få undersøgt udfordringerne ved den nuværende infrastruktur samt at få lavet et idékatalog for, hvor-
dan bydelen kan komme til at fungere endnu bedre.
 
Kolstrup Boligforenings motivation for arbejdet er, at få kigget infrastrukturen og især de grønne plan-
tebælter efter i sømmene efterhånden som man får renoveret de sidste boligblokke på Hørgård og 
Frueløkke. Aabenraa Kommunes motivation for at gå ind i samarbejdet er et ønske om at se området 
som en helhed og få kigget på snitflader mellem kommunale og boligforeningernes matrikler. Der er på 
nuværende tidspunkt ikke afsat penge i de kommunale budgetter til at effektuere ideerne i kataloget. 
 
Torben Gade fra Rambøll, som har udarbejdet både baggrundsmaterialet og Idékatalog, fremlagde 
materialet som indeholder emner om bydelens facader og identitet, veje og stier, grønne strukturer, 
tilgængelighed og tryghed.  
 
Efterfølgende var der en livlig debat, hvor især emnerne: trafikforhold på Camma Larsen-Ledetsvej og 
på stikvejene, tilgængelighed i forhold til busstoppestederne, og om der skal tyndes ud i de grønne 
plantebælter eller ej fyldte en del. Bo Riis Duun fra Aabenraa Kommune og Lars Bo Steensbeck fra Sa-
lus Boligadministration svarede på deltagernes spørgsmål.
 
Kolstrup Boligforening vil bruge idékataloget og baggrundsmaterialet til at søge en infrastrukturpulje i 
Landsbyggefonden om midler til at forbedre infrastrukturen på egne matrikler. Puljen kan ikke bruges 
til kommunale arealer.
 
Se både baggrundsmaterialet og Idékataloget på www.hoejekolstrup.dk! 
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Infrastrukturplan for Høje Kolstrup
Af Hans Peter Thomsen, Bydelsrådet

Bydelsrådets kommentarer til Infrastrukturplanen for Høje Kolstrup:

Kolstrup Boligforening og Aabenraa kommune har primo 2014 i fællesskab igangsat et arbejde omkring 
udarbejdelse af en infrastrukturplan for Høje Kolstrup.
 
Den konkrete anledning for udarbejdelse af planen, er et ønske fra Kolstrup Boligforening om at ansøge 
Landsbyggefonden om midler til forbedring af infrastrukturen g de grønne stukturer der vedrører bolig-
foreningernes arealer på Høje Kolstrup.
 
Da der er tæt sammenhæng mellem de offentlige arealer og boligforeningens arealer, er Kultur-, Miljø- 
og Erhvervsforvaltning i Aabenraa Kommune indgået i samarbejdet med henblik på at sikre helhed i 
infrastrukturen og de grønne strukturer på Høje Kolstrup.
 
Da planen vedrører infrastruktur og beboere fra parcelhuse og boligforeninger på hele Høje Kolstrup, 
har Bydelsrådet ønsket involvering og dialog omkring planen.
 
Planen blev præsenteret for alle på Høje Kolstrup på et møde i Agoraen d. 22. juni (se foregående 
side). Efterfølgende har alle haft mulighed for at komme med kommentarer til Idekataloget.
 
I bydelsrådet har vi forholdt os til planen og har fremsendt prioriterede forslag/kommentarer.

Idekataloget med forslag til infrastrukturforbedringer samt Bydelsrådets kommentarer med bilag kan 
findes på Høje Kolstrup portalen:

http://www.hoejekolstrup.dk/foreninger/bydelsraad-hoeje-kolstrup/ 

Der er tale om mange ønsker og forslag til forbedringer af infrastrukturen og byforskønnelse, der sam-
let beløber sig til mange penge. 

Aabenraa kommune har tilkendegivet, at de ikke har afsat nogen midler til anlægsinvesteringer i infra-
struktur og byforskønnelse på Høje Kolstrup.

Som det fremgår af Bydelsrådets højest prioriterede forslag, ønsker vi en trafiksikring omkring Camma 
Larsen Ledets vej, Rema og skolen.

Vi har aftalt et møde med Aabenraa kommune og formanden for Teknik og Miljøudvalget for at få prio-
riteret midler til at sikre de bløde trafikanter, der krydser vejene her.

I Bydelsrådet modtager vi meget gerne kommentarer til såvel infrastrukturplanen som de kommenta-
rer vi har afgivet.

Redaktionens kommentarer:
Vi anbefaler dig at gå ind på www.hoejekolstrup.dk og læse både Idekataloget og Bydelsrådets kom-
mentarer til dette for at kunne følge med i debatten omkring og udviklingen af Høje Kolstrups infra-
struktur. 
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Bestyrelsen inviterede samtlige 
husstande på Lergård til den 14 
august, hvor vi så fik omkring 20 
tilmeldte.

Vi startede over middag med op-
stilling af borde/bænke, på par-
keringspladsen bag ved kontoret 
på Lergård 169. Alle var inviteret 
til kl. 1400 til kaffe og kage.

Vejret var dejligt, dog fik vi en 
ordentlig regnbyge, så vi rykkede 
ind i garagerne, stemningen var 
god, og snakken gik livligt.

Ved 15.30- tiden startede vi op i 
grillen, desværre var briketterne 
fugtige, og vi prøvede med di-
verse optændemidler, inden det 
lykkedes os at lægge pølserne på 
varmen (ærgerligt, klagen over 
kullene gik videre). 

Trods bøvlet fornemmede vi, at 
alle havde haft en hyggelig efter-
middag.

Mvh Lergårds lokalbestyrelse.

Lergårdens beboerforening har igen i år haft 
deres sommerfest/grilleftermiddag

Computerhjælp Til Alle!
- der er over 60 år og fremefter.

Høje Kolstrup Datastue er en del af Danske seniorer. Vi bor på Frueløkke 6 i kælderen.

Her er hjælp at hente. Hvis du gerne vil i gang med at bruge en computer, tablet eller mobiltelefon. 
Fremtiden er, at man skal gå på internettet, til alle offentlige steder: Borgerservice, skat, sundhed m.v.

Vi kan lave almindelig tekstbehandling, men vi kan og så lave flotte publikationer, visitkort, fødsels-
dagskort med mere.

Ideen er at ældre hjælper ældre med at med at finde 
rundt i edb-junglen.

Holdene har få kursister, så hjælpen kommer hurtigt.

Der er tid til at snakke og grine.
Der er altid kaffe på kanden.

Og måske finder man ud af, at det er en god ide 
at skiftes til at tage en kage med.

Holdene oprettes i samarbejde med kursister og undervisere.

Pris: 350 kr. for 12 gange à 2 timer.

Henvendelse til Inge Lis Larsen -tlf. 40 26 68 21
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Aref er i sprogpraktik i 
Netværksbasen

Jeg hedder Aref, og jeg kommer fra Syrien. 

Jeg har været i Danmark i et år og to måneder og 
bor i Aabenraa på Uglekær sammen med min kone 
og tre børn. 

Jeg går på sprogskolen fire dagen om ugen.

Så er jeg i praktik Netvæksbasen, tirsdag, onsdag, 
fredag. 

Jeg hjælper med forskellige praktiske opgaver og 
træner dansk sprog. 

Jeg synes, at de ansatte er gode til at hjælpe mig.

Julemarked 
i Lübeck

Kom i 
julestemning!

Tag med til Lübeck, hvor vi møder det historiske og atmosfærefyldte julemarked. Det 
700 år gamle rådhus danner en flot kulisse for markedet, hvor der dufter af gran og 
Glühwein. Gå på opdagelse blandt de mange boder. Indsnus duften af jul med brænd-
te mandler, kandiserede æbler, bolcher og honninghjerter.

Tirsdag d. 1. december 2015

Turen starter med morgenmad i Fuldtræfferen, Uglekær 4-8 kld. kl. 8.15. Bussen hen-
ter os der kl. 9.00 for at køre os til Lübeck. Her spiser vi lækker frokost og derefter er 
der mulighed for at deltage i guidet tour i byen, eller I kan på egen hånd opleve jule-
markederne, hvor der er rig mulighed for at købe brugskunst, julepynt og Glühwein. 

Kl. 15.30 går turen tilbage mod Danmark med stop ved en grænsebutik.

Bustur, morgenmad, turistguide og frokost (drikkevarer er ikke inkluderet) koster 
Kr. 450,- pr. person (tilmelding efter først til mølle-princippet).

Tilmelding og betaling senest den 6. november til:

  Jutta Carstensen    Sydbank
  Netværksbasen     Reg. nr. 7910
  Uglekær 10, st tv    Kontonr. 0001617276
  mobil 6120 8628    Mærket: ”Betaling juletur”
  mail: jca@salus-bolig.dk   
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Opslagstavlen

Træningstider - Håndbold

Vi starter træning d. 7. og d.9. september i Agoraen!

MANDAGE
17.00-18.00: U9 /U10 piger/drenge  årg. 2005/2006. 

ONSDAGE
17.00-18.00: U9 /U10 piger/drenge  årg. 2005/2006.
17.30-19.00: U12/U14 piger  årg. 2001/2004.

HAR DU SPØRGSMÅL, KAN DU KONTAKTE ULLA KRISTENSEN PÅ
MOBIL 40378910

Er du akvarist - 

eller tænker du på at blive det, så er vi et par stykker, der har talt om at 
lave en lille klub, hvor vi kan sidde og hygge os sammen om vores fælles 
hobby.

•  Se akvariefilm
•  Hyre en foredragsholder
•  Lave konkurrencer - hjemmebedømmelse
•  Tage til udstillinger / grossister

Vi holder første infomøde onsdag den 23. september kl. 19.00
i Netværsbasen, Uglekær 10, st. tv.

Alle er velkomne - Håber vi ses!

For yderlige info - kontakt: 

Kurt Nielsen - mobil 2568 2734
Jutta Carstensen -  mobil 6120 8628
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Til stævne i Lunderskov
Fodboldklubben på Høje Kolstrup har været til stævne i Lunderskov 
- et stævne, det blev muligt at deltage i, da klubben fik tilskud fra 
Dansk Boldspil Union.
 

Hele 3 hold var af sted. Først var det U13, som deltog med overnat-
ning, og drengene fik i alt fem kampe over to dage. De var også til 
et sodavandsdiskotek om lørdagen, hvor de havde mulighed for at 
møde spillere fra andre hold.
 

U9 var af sted med hele to hold i weekenden efter, U13 holdet havde 
deltaget. Her blev det også til en masse kampe.

Høje Kolstrup B81 – Fodbold har 
for tiden et U11, som er ude for at 
spille kampe, men samtidig har vi i 
klubben nogle piger, som er født i 
årgang 2002 og 2003 som gerne vil 
spille fodbold. 

Men de mangler holdkammerater 
for at kunne danne et turnerings-
hold. Der er pt. 4-6 piger; der skal 
dog mindst 12 piger til for at kunne 
danne et hold. Skulle der være nogle 
derude, som gerne vil spille fodbold, 
så træner vi mandag og torsdag fra 
kl. 17:00 til 18:30. 
Samvær og fællesskab er en vigtig 
del af U14 holdet.
 

Skulle der være spørgsmål omkring 
pigefodbolden, så kan henvendelse 
ske til følgende:

Kim Arnsbæk 
– Tlf.: 9310 1986
Bent Nielsen U11 Piger 
– Tlf.: 7462 8714
Helle Dantoft U14 Piger 
– Tlf.: 5085 1128

De oplevelser og det sammenhold, som disse stævner giver, har uden tvivl været en god ting for alle 
holdene, der var af sted - Mon ikke alle gerne vil med igen næste år?

Pigefodbold på Høje Kolstrup
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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 
- Finn Lampe: tlf. 2034 7422 
E-mail: fn@aabenraa.dk
- Jasmin Kourginian: tlf. 7673 7461
E-mail: jkou@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 torsdag
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
Formand Hans Peder Thomsen 
Mail: hp@danprivat.dk

Familiebasen
Uglekær 10, st. th.
Daglig leder: Sine Jakobsen
Mobil: 2148 7922
Ungekonsulent Frank Sørenden
Mobil: 3114 8720

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

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

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

Høje Kolstrup Datastue
Frueløkke 6, kld. Kontakt Inge Lis 
Larsen på tlf. 4026 6821.
E-mail: inge_lis_larsen@post.tele.
dk.

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

Høje Kolstrup Skole
Nyløkke 2 - 4
2-sporet folkeskole fra 0.-9. årgang.
Skolens kontor - tlf. 7376 8300
SFO 0-3. årgang: 7376 8684
SFO 2: tlf. 7462 6903
Lærerværelse: 7376 8311
Se mere på skolens egen hjemme-
side: www.hkolstrupskole.dk

Kolonihaver 
Skovgårdens Kolonihaveforening 
Kontakt Johannes Holm 
Tlf. 2062 3729. 

 
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



STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS!

Skal denne plads 
være din?

- Så send en mail til 
GADESPEJLET@LIVE.DK


