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”Like” You Too!
”Jeg læser med stor fornøjelse og glæder mig over, hvor 
mange spændende ting, der sker i vores område”, lød én 
af tilbagemeldingerne på den opfordring, vi bragte i de-
cembernummeret af Gadespejlet.

”Jeg læser fra start til slut”, ”….alle ressourcerne, der 
bruges på at forfatte, fremstille og distribuere produktet 
(Gadespejlet, red.) er, efter min bedste overbevisning gi-
vet godt ud”. 

Og sådan kunne vi – heldigvis – fortsætte med at klappe 
os selv på skuldrene med positive tilkendegivelser over 
produktet. 

Fornøjeligt! Især i en tid, da stadig flere, hvis én eller 
anden stikker næsen frem, føler det nødvendigt, ja, lige-
frem bydende nødvendigt, at give igen med krabasken: 
(pisk flettet af remme; et gammeldags prygleredskab). 
Oprette falske profiler på eet af de (a)sociale medier og 
derfra øse galde ud over tilfældigt ”forbipasserende”. El-
ler - i håb om de eftertragtede 15 minutters berømmelse 
- ganske åbent stå frem og erklære, at navngivne politi-
ske koryfæer får for lidt i sovekamrene.

Den slags ligger heldigvis ikke til dette blads læsere. I 
hvert fald ikke efter, hvad vi har kunnet læse – eller tolke 
– af de tilbagemeldinger vi modtog. I een enkelt sms hed 
det:

”Det var da fandens negativt. Hvis ikke I gider, så stop!”

MEN:
”Hjemmesider er udmærkede, men et blad i hånden er 
excellent.” 

NETOP -  og derfor fortsætter vi gerne.

Tak for jeres tilbagemeldinger. 

Tak for jeres ”likes”.

Gode hilsener fra Redaktionen

HK Klummen
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Mindspring forældrekursus giver 
styrke og støtte til forældreskabet

Igennem efteråret 2016 er der 
hver tirsdag blevet afholdt Mind-
Spring forældrekurser i Net-
værksbasen på Høje Kolstrup. 
MindSpring kurserne er et sam-
arbejde mellem den boligsocial 
helhedsplan på Høje Kolstrup, Fa-
milie- og Ungecenteret i Aaben-
raa Kommune og Dansk Flygtnin-
gehjælp. 

Mindspring er et gruppeforløb for 
og med flygtninge og indvandre-
re.  Det unikke ved MindSpring 
er, at gruppeforløbene gennem-
føres af frivillige med samme 
baggrund og sprog som gruppe-
deltagerne, såkaldte MindSpring-
trænere, der har gennemført et 
kursus i konceptet. 

Der undervises på deltagernes 
modersmål, og MindSpring-træ-
nerne kan via deres kulturelle 
baggrund og egne erfaringer som 
flygtning / indvandrer genkende 
og forstå mange af de situationer

og problemer, deltagerne er i, og 
det skaber tryghed for deltager-
ne.

MindSpring kurser for forældre 
har til formål at styrke og støtte 
forældreevnen samt at forebyg-
ge risikoen for familiemæssige 
og sociale problemer og dermed 
mistrivsel hos børnene. 

MindSpring-gruppeforløbet sæt-
ter fokus på forældreskab og 
opdragelse, normer og værdier 
samt stress, identitet og trau-
mer, og dermed fokus på de pro-
blematikker, som følger, når man 
skal opdrage sine børn i en ny 
kultur og samtidigt har en fortid 
med krig og flugt. 

Den frivillige træner får selskab 
af en professionel, nemlig Sine 
Jakobsen fra Familiebasen. Hun 
kan bidrage med personlige og 
ikke mindst faglige perspektiver 
på de emner, der er til debat.

I 2016 og 2017 afholdes kurser 
på kurdisk og arabisk, især hen-
vendt til de syriske beboere, der 
har fundet et nyt hjem på Høje 
Kolstrup. 

Kurserne har fokus på det at 
være forældre og opdrage på 
sit barn i det danske samfund fx 
opdragelse, forældreroller, børns 
udvikling mm. Det tilstræbes, at 
begge forældrene deltager, og 8 
familier med i alt 16 deltagere er 
således allerede tilmeldt

En stor gevinst for kurserne er, 
at parterne i den boligsociale hel-
hedsplan samarbejder på kryds 
og tværs. Det har bevirket, at 
Aabenraa Jobcenter har givet 
grønt lys for at flygtninge/ind-
vandrere fritages for anden akti-
vering for at deltage på de ugent-
lige kurser i en periode. Det er en 
vigtig synergieffekt, der gør, at vi 
kan få nytilkomne beboere hurti-
gere og bedre på plads i samfun-
det og boligområdet.

Af Sanne Pedersen, Projektleder i Netværksbasen
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Numan Sulaiman, der er Mind-
spring træner, har meldt sig for-
di, han synes, at det er meget 
vigtigt at hjælpe andre flygtnin-
ge, og ikke mindst deres børn, til 
at få en god start på livet i Dan-
mark.

Numan kommer fra Syrien, hvor 
han har arbejdet med reklame og 
marketing og var leder for 18 an-
satte. Han er derfor vant til at stå 
foran et publikum og er helt tryg 
ved at undervise andre – og det 
skinner igennem.

Kursisterne har været meget 
glade for at deltage og langt de 
fleste udtaler, at de i nogen el-
ler høj grad føler sig bedre rustet 
til tilværelsen i Danmark og har 
fået ny viden om fx børneopdra-
gelse, der er kan bruges positivt 
i familiens dagligdag. En mor, der 
har deltaget på kurset fortæller, 
at de, i hendes familie, havde 
mange forestillinger om, hvordan 
livet i Danmark ville være. Efter 
hun har deltaget på kurset har 
hun fået mere forståelse for tin-
gene. Hendes mand mener også, 
at den måde, de har debatteret 
og samarbejdet positivt i løbet af 
kurset, kan bruges i mange an-
dre sammenhænge i samfundet 
generelt.
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 Høje Kolstrup bydelsråd
 Generalforsamling
 Frueløkke 250

 29. marts 2017 kl. 19.30

 Dagsorden
 1. Valg af dirigent

 2. Bydelsrådets beretning

 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

 4. Indkomne forslag

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg er (valgperiode 2 år):
  a. Uffe Leisner (modtager genvalg)
  b. Conzetta Thomsen (modtager genvalg)
  c. Asir Soosai (modtager ikke genvalg)

 6. Valg af suppleanter (valgperiode 1 år):
  a. Hans Christian Jensen
  b. Birgitte Stahl Laursen

 7. Bestyrelsesmedlemmer, der ikke vælges på generalfor-  
  samlingen, præsenteres:
  a. Per Hansen - Almene boligafd. på Høje Kolstrup
  b. Holger Jørgensen - Børn og Unge-området på 
   Høje Kolstrup

 8. Valg af revisor

 9. Eventuelt
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Nyt fra Paraplyforeningen
Tirsdag den 28. februar afholdte Paraplyforeningen generalforsamling. 

Foruden den tilbageværende del af bestyrelsen på fire personer, var der mødt en enkelt 
person op.

Bestyrelsen blev to personer rigere. Ind kom Tina Oldenborg og Kim Arnsbæk.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Grete Sahl, Lene Hansen, Hanne Jensen og Ulla Kri-
stensen.

Efter generalforsamlingen skulle der konstitueres de forskellige poster, og Ulla fik her 
genvalg til formandsposten.

Ønsker du et sundt og grønt område?
Paraplyforeningen her i lokalområdet ønsker et pænere område, som vi kan færdes i.

Ren Dag er et projekt igennem Danmarks Naturfredningsforening, Arwos og Aabenraa Kom-
mune, hvor Paraplyforeningen er arrangør af dagen.

Arrangementet løber af stablen 
søndag den 2. april 2017

Mødested Agoraen kl. 10.00

Vi samler affald langs stier og vejkanter i Høje Kolstrup.

Sække og ruter uddeles på dagen. Medbring selv handsker og evt. affaldsopsamler.

Der er pølser og sodavand ca. kl. 12.00

Kort tid efter affaldsindsamlingen er slut, kan vi se det landsdækkende indsamlingsresultat.

Vi håber, rigtig mange finder tid til at bruge et par timer på den gode sag.

Der er ingen tilmelding - Du skal blot møde op på dagen!

Venlig hilsen
Paraplyforeningen
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Udlejning af festsale og gæsteværelser 
i afdeling 15, Kolstrup Boligforening
Afdeling 15 i Kolstrup Boligforening (Hørgård/Uglekær/Frueløkke) råder over 2 festsale og et antal gæ-
steværelser, som kan lejes af alle beboere i Aabenraa Andelsboligforening og Kolstrup Boligforening, som 
er bosiddende på Høje Kolstrup.
 
Café Udsigten på Frueløkke:
Den ene festsal er beliggende på taget af blokken Frueløkke 16 og har plads til 60 siddende gæster. Salen 
er nyopført med en smuk udsigt til vores område. Huset er opdelt i 2 lokaler, Orangeri og Festsal, med 
mulighed for at bruge hele Huset. Lokaler inklusive Orangeri er godkendt til 149 personer og forsynet 
med 2 elevatorer samt trapper.  Borde og stole samt porcelæn til 60 forefindes, således at der kan dæk-
kes et festligt bord til enhver lejlighed. Festsalen er forsynet med køleskab og fryser samt komfur og 
opvaskemaskine.

Pris for leje af Festsalen, hverdage i tiden 08.00 til 18.00 er 600 kr. 
Pris for weekend (fredag fra kl.12.00 til søndag kl.12.00) er 1200 kr. 
Ønskes slutrengøring er prisen 600 kr. yderligere. Depositum: 600 kr.

Festsalen på Hørgård:
Den anden festsal er beliggende på Hørgård 30 kld. Salen er nyrenoveret i 2011 og er godkendt til 40 
personer. Bestik og service forefindes til 40 personer, og køkkenet er forsynet med varmluftsovn og 
køle-/fryseskabe og god plads til anretning.

Pris for leje, hverdage i tiden 08.00-20.00 er 300 kr. og lokalet afleveres i rengjort stand. 
Såfremt rengøring ønskes betales 300 kr. oveni.

Pris for leje weekend (fredag fra kl. 12.00 til søndag kl.12.00) er 600 kr. og lokalet afleveres i rengjort 
stand senest søndag middag. Såfremt rengøring ønskes betales 300 kr.
Depositum kr. 500,- samt leje betales ved udlevering af nøgle. Af hensyn til beboerne i opgangen skal 
der udvises hensyn, og musik er ikke tilladt.
 
Gæsteværelser:
Gæsteværelserne er beliggende på Hørgård 12, 18 og 36 og på Frueløkke 10.
Prisen er 100 kr. pr nat, og der er ikke medregnet rengøring. Såfremt der ønskes slutrengøring, er prisen 
kr. 300,-. Depositum kr. 300,-. Leje og depositum skal betales ved udlevering af nøglen. Man skal selv 
medbringe sengelinned og håndklæder. 
  
Hvis du ønsker at leje festsale eller gæsteværelser, så kontakt:

Festsal og gæsteværelser på Hørgård: Kirsten Stahl Schmidt, tlf.: 4047 4787.
Festsal og gæsteværelser på Frueløkke: Anette Bendixen, tlf.: 2217 3757.
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For snart 20 år siden deltog jeg sammen med min 
yngste søn Tobias i et arrangement i Årup skov, hvor 
der ude ved Naturskolen var opstillet en tipi, og der 
foregik spændende ting i naturen. Man kunne over-
natte i tipien eller i et medbragt telt. Naturligvis var 
der bål, og vi lavede snobrød over bålet.

Der mødte jeg første gang Frede, en rar hvidhåret 
herre i sine gode tressere med en rød kasket! Inden 
aftenen var omme, sad min dengang 5 årige søn på 
skødet af ham og et venskab begyndte. Frede boede 
i nærheden af os, og vi sås med jævne mellemrum 
både privat og i forbindelse med frivilligt arbejde.

Vi har drukket mange kopper kaffe sammen, og drøf-
tet den politiske situation og ordnet verdenssituatio-
nen i al almindelighed. Frede var et vidende og meget 
socialt engageret menneske. Hjælpsom og næste-
kærlig ud over alle grænser.

Vi dannede nogle traditioner, og Frede var i en år-
række drengenes og min julegæst lillejuleaften, hvor 
vi gav hinanden små gaver, hyggede med god mad og 
godter. Frede blev vores reservebedstefar, og mangen 
gang har Frede deltaget, når Jonas eller Tobias havde 
fødselsdag. 

Jeg vil tro, at rigtig mange mennesker på Høje Kolstrup 
og i Aabenraa kendte Frede, ikke alene som Halbesty-
rer og Kommunalpolitiker, men som det spændende 
og engagerede menneske han var. Fredes Agenda - at 
værne om naturen og nyde denne - kom ligeledes til 
udtryk, når vi besøgte ham i hans elskede kolonihave. 

Mangen en gang stod der en spand med friskopgra-
vede kartofler, gulerødder, rødbeder, nyhøstede to-
mater, agurker, et bundt persille, salat, radiser og en 
smuk buket lyserøde Mamelukærmer ved min dør, når 
jeg kom hjem fra arbejde. Så havde Frede lige været 
forbi!

Frede havde en forkærlighed for simremad, gode, 
store kødklumper og en masse grøntsager kogt sam-
men i en stor gryde. Vel at mærke gode økohjemme-
dyrkede grøntsager fra kolonihaven.

Men mange års fysisk hårdt arbejde sled på Fredes 
krop, så den store stærke mand fik problemer med 
at holde fat på ting, og han fik vanskeligt ved at gå.

Ved ihærdigt at overbevise ham om, at det nu var 
”paybacktime”, fik jeg allernådigst lov til at komme 
forbi med en portion mad i ny og næ. Det allerbedste 
Frede vidste, var når jeg tilberedte f. eks. en portion 
lasagne i hans køkken, så alle duftene fra madlavnin-
gen ramte hans næse og stimulerede appetitten. Så 
spiste vi ved hans køkkenbord, og fik en god snak.

Det var altid spændende at snakke med Frede. Han 
havde rejst meget rundt i verden: Finland, Canada, 
Grønland og Sydafrika for blot at nævne nogle af hans 
rejser.

Han kunne fortælle om sin drengetid under 2. ver-
denskrig, og om hvordan hans far var modstands-
mand og gemte sig for tyskerne. 

Han fortalte om sin søn Svend som han mistede, hvil-
ket efterlod en stor sorg. Han fortalte med varme i 
stemmen om Erik, Jørgen og Steen, som han var stolt 
over at være far til. Og for nogle få år siden, fortalte 
han med glimt i øjet om sin datter Helen, som han 
igen havde fået kontakt til.

Jeg tror at Frede selv synes, at han har haft et godt 
liv. Han havde nogle solide værdier, som var vigtige 
for ham: Respekten for andre mennesker, retfærdig-
hed for alle, ærlighed og hjælpsomhed. Frede var 
umådelig rummelig, og man kunne betro ham ALT.

Jeg er taknemlig for, at Frede blev min ven. For de 
gode oplevelser både mine drenge og jeg har haft 
sammen med ham, for at min mand nåede at lære 
Frede at kende, og for at Frede nåede at være med til 
vores bryllup.

Da Frede flyttede ind på Lergård Ældrecenter, var det i 
starten vanskeligt for ham at acceptere, at han havde 
brug for hjælp. Men jeg tror, at han fandt sig til rette. 
Når råvildtet trippede forbi hans vinduer, så var han 
en glad mand. 

Jeg vil altid tænke på Frede med den typisk røde ka-
sket (man var vel socialdemokrat), for hans varme 
smil og for hans buldrende stemme! 

Det var meget nemt at holde af Frede!

Æret være hans minde! 

Mindeord om 
Frede Uldall Hansen
◊ Født d. 6. april 1932 
◊ Død d. 2. januar 2017

Af Vivi Sprenger
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Karins ensomme mission                                            

Igennem en årrække har Karin Berger arbejdet for at begrænse antallet af 
vildkatte på Høje Kolstrup. Indsatsen er netop nu mere påkrævet end på 
noget tidspunkt tidligere

Det hele skyldtes en fejl, jeg 
begik under opsætningen af de-
cember udgaven af Gadespejlet.

Karin Berger havde i nummeret 
en artikel om nødvendigheden 
af at få kattene i hele området 
”neutraliseret”. I den forbindelse, 
rettede hun en tak til de gode 
mennesker, som havde bidraget 
med økonomisk støtte til løsning 
af den opgave. Og netop den del 
af hendes artikel havde jeg – ved 
en fejl – skåret bort.

Som et plaster på det sår, fik vi 
arrangeret, at jeg ville lave et in-
terview med hende om hendes 
mission.

-Det er et kæmpestort problem 
med alle de vildkatte i området, 
fortæller Karin   Berger. 
Allerede før vi har fået os sat til 
rette, fornemmer jeg tydeligt, at 
hun vil noget med det, hun har 
kastet sig ud i. 

-Skal det være i stuen eller her i 
køkkenet, spørger hun ud imel-
lem gøen fra den lille, vagtsom-
me hund, der har naglet sig til 
mig, siden jeg blev lukket ind. 

Det blev i køkkenet, og Karin er 
nået langt i sin fortælling om pro-
blemerne med vildkattene, imens 
jeg har bakset med mobilens lyd-
optager.

-Karin, du må lige. Du må lige 
begynde forfra. Hun smiler und-
skyldende.

-Det er et kæmpestort problem 
med alle de vildkatte, vi har her-
oppe, gentager Karin   Berger. 
-Og hvorfor opstår det problem?

-Det er fordi folk heroppe, nok 
især beboere ovre i lejligheder-
ne, på eet eller andet tidspunkt 
forelsker sig i, og fået anskaffet 
sig en sød, lille kat. 

Den forelskelse varer så ved i et 
stykke tid, indtil man har fået 
nok. Så ryger den ud, eller der 
sker måske det, at den i et par 
dage ikke vender hjem til mad-
skålen. Og såeh, så hører forhol-
det op. Der er ikke mange, som 
løber ud for at lede efter en kat. 
Nej, da. En kat kan da klare sig 
selv, tænker man, og så har vi 
problemet: endnu en vildkat. Og 
dem bliver der flere og flere af 
heroppe. Det bugner med killin-
ger. Så sent som her til morgen 
kom der et par killinger spadse-
rende, som jeg ikke har set før.

Og hun ved det, Karin Berger. 
Igennem de seneste år, har hun 
holdt øje med, og skrevet flere 
indlæg om områdets vildkattebe-
stand og den vækst, den er inde 
i. Rigtig mange føler sig generede 
og irriterede af disse vagabonde-
rende, tidligere kæledyr, men det 
er mere end vanskeligt for Karin 
at få tilstrækkelig hjælp til – for 
alvor – at sætte ind imod plagen.

Karin har både hund og kat, og 
hun husker tydeligt den behand-
ling, hun blev offer for, da hun for 
8 år siden anskaffede sig hankat-
ten Snuggi.

-Jeg blev nærmest overfaldet 
og dagligt bombarderet med 
skældsord af den værste slags. 

Der blev råbt efter mig.
- Bare vent til min mand kommer 
hjem, så skyder han s´gu´ din 
kat! 

Jeg græd næsten hver dag over 
den behandling. Det var en vre-
de, som var opstået på grund af 
de problemer, folk havde oplevet 
med katte. Med vildkattene her-
oppe: de gravede i haverne og i 
sandkasserne og brugte de ste-
der som toiletter. Og det var da i 
og for sig forståeligt nok, at man 
var trætte af det griseri. 

Og det skulle så gå ud over mig 
og min kat.

Også på Ældrecentret Lergården 
har man erfaringer med de vilde 
katte. Gentagne gange har man 
oplevet, at de har gravet toiletter 
i petanquebanen, fortæller Jea-
nette Lagoni.

-Men værst er det da at se de 
meget ofte syge og i hvert fald 
afmagrede katte komme gående, 
af og til også med killinger ef-
ter sig, tydeligt mærkede af det 
elendige katte liv, de frister.

Karin Berger har – ganske frivil-
ligt – taget den kamp på sig, at 
få nedbragt antallet af vilde kat-
te i området. En kamp, der ikke 
umiddelbart virker til at kunne 
vindes med en enkelt skovlfuld 
god vilje. Der er nemlig også 
dem, der kæmper imod.

Først på aftenerne, i skumringen, 
kan hun træffe på én, der har et 
helt andet syn på det vilde dyre-
liv på Høje Kolstrup.

-Jeg har snakket med hende et 
par gange, fortæller Karin. 

Hun cykler rundt imellem nogle 
faste fodersteder, hun har etable-
ret bl.a. i skoven bagved Ældre-
centret, og jeg har fortalt hende, 
hvad min holdning til problemet 
er. 

Men hun er langtfra lydhør, og 
ser ikke noget problem i situatio-
nen. Hendes frygt er, at kattene, 
alle som én, bliver aflivet.

-Det er jo slet ikke et spørgsmål 
om, at de alle sammen bare skal 
aflives, fortsætter Karin. 

Hvis vi bare kunne nå frem til at 
udbrede ideen om at få kattene, 
og det gælder alle katte i hele 
området, at få dem neutraliseret.

Af Karsten Espersen
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-Neutraliseret, spørger jeg. Me-
ner du……?
-Ja, de skal neutraliseres! Altså 
have fjernet kønsdriften. Så vi 
slipper for alle disse slåskampe 
og undgår, at der kommer kil-
linger til. For det er jo klart, at 
med en yderligere formering af 
bestanden vil problemerne bare 
vokse.

Det kan jeg godt se logikken i, 
tænker jeg. 

-Og hvordan kommer du så i 
gang med den operation? Der 
er da for søren ingen, som gan-
ske frivilligt, jeg mener ud over 
dig, Karin, hiver en kat ind, og 
tænker: nu maser jeg lige ned til 
dyrlægen og får klaret den neu-
tralisering. 

Det er vel heller ikke helt uden 
omkostninger at begive sig ind til 
en dyredoktor?

-Jeg gav selv, for 8 år siden, jeg 
tror, det var 1100 kroner for at få 
det indgreb foretaget på Snuggi.
-1100 kr., gentager jeg og tæn-
ker: var det mon med fiskebuffet 
og overnatning i suite.

-Måske kan det i dag gøres for en 
tredjedel. Så nej, det er – eller 
kan da i hvert fald være – dyrt.
Men skal vi komme problemet til 
livs, er det måden at klare det 
på. Få dyrene indfanget. Få dem 
undersøgt og få det nødvendige 
gjort. 

Som jeg allerede har sagt det, 
har jeg flere gange været frem-
me og pege på løsninger, og det 
har da betydet, at flere og flere 
har doneret midler til projektet. 

Der står netop nu 3000 kr. på en 
konto, jeg har oprettet. Penge 
som skal bruges til det formål. 

Du må gerne lige skrive, 
at jeg er meget taknem-
lig over, at nogle støtter 
mig i dette arbejde.

Det er hermed gjort.

-Forstår jeg det rigtigt, Karin, når 
jeg påstår, at de egentlig skyldi-
ge er dem, der – for en periode – 
holder kat, og når de så har fået 
nok af, at dyret har kradset so-
faen til trevler, så smider den ud?

-Ja, men i flere tilfælde, vil folk 
ikke vedgå, at de ”pludselig” er 
blevet katteejere. 

Jeg har haft flere af den slags op-
levelser, at jeg har set en kat gå 
omkring i en privat have. Men når 
jeg så har taget mig sammen og 
har spurgt: Nåh, I har fået kat?

Så er reaktionen tit: Næh nej, 
nej, det er bare en, der er på 
besøg. Nej, for man må jo ikke 
holde dyr i lejlighederne.

-Helt generelt ville problemet 
blive voldsomt reduceret, hvis vi 
kunne tale helt åbent om nød-
vendigheden af, at ALLE katte-
ejere har pligt til at få deres katte 
neutraliseret!!

Jeg nikker samtykkende, og vil 
gerne tage et billede af Karin og 
katten Snuggi, som jeg slet ikke 
har haft lejlighed til at se.

-Han sidder inde i klædeskabet, 
griner Karin. Hun får ham båret 
ud, og får ham anbragt oppe hos 
sig.

Katteaids på Høje Kolstrup

-I mandags (den 27. februar) fik en 
katteejer, der var taget til dyrehospi-
talet i Aabenraa for at få katten neu-
traliseret, den besked, at hendes kat 
havde aids. Sådan fortæller forman-
den for Kattehjælpen i Aabenraa, Rita 
Asmussen i en telefonsamtale.

-Det er alvorligt, og understreger 
nødvendigheden af, at alle katte i 
Høje Kolstrup området, det vil sige 
katte, der endnu ikke er neutralise-
ret, at de kommer til en dyrlæge og 
bliver undersøgt for evt. aids. 

Hvis denne opfordring ikke tages al-
vorlig, er risikoen for, at sygdommen 
hastigt vil brede sig til alle katte i om-
rådet ganske overhængende. 
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Ny formand i fodboldklubben
Under HKB81 – Fodbolds general-
forsamling gik klubbens mangeårige 
bestyrelsesmedlem Holger Jørgen-
sen af som formand og bestyrelses-
medlem. Dette resulterede i, at der 
skulle vælges et nyt bestyrelses-
medlem. Der endte med at være to 
som stillede op til bestyrelsen, og da 
klubbens vedtægter fortalte, at der 
kunne vælges 2-4 medlemmer i ulige 
år, så muliggjorde det, at begge kun-
ne indtræde i bestyrelsen.

Nye bestyrelsesmedlemmer blev Ah-
med Beydon, seniorspiller og med-
ansvarlig i seniorafdelingen. Ahmed 
er bosiddende i Flensborg og inde-
haver af Chicken King, som holder 
her i Høje Kolstrup hver onsdag. Det 
sidst nytilkomne bestyrelsesmedlem 
er Marco Sejrup,  som har en søn 
spillende i klubben. Marco bor her i 
lokalområdet og er indehaver af NH 
Camping i Nr. Hostrup.

Under et bestyrelsesmøde blev der 
konstitueret en ny formand, som skal 
overtage efter Holger Jørgensen. Her 
var der fuld opbakning til Helle Dan-
toft til tjansen som fodboldklubbens 
formandspost.

I forbindelse med dette fik vi lige 
fanget Helle til nogle spørgsmål:

Hvad er det, der gør, at du vil 
bruge din fritid som formand for 
HKB81 - Fodbold?
- Jeg brænder for Høje Kolstrup om-
rådet og især de børn og unge, vi 
har heroppe. Som formand kan jeg 
gennem klubben bidrage til fælles-
skabet. Det er vigtigt, at der er en 
fodboldklub i vores område, hvor der 
er mulighed for at knytte livslange 
venskaber og gode barndomsmin-
der. 

Er der et specielt område om-
kring fodbolden, som du bræn-
der ekstra meget for?
- Jeg brænder generelt for klubben, 
men især brænder jeg for de børn, 
unge og voksne, som kommer og har 
det sjovt i klubben. Det er vigtigt for 
mig, at spillerne og deres forældre 
ligeså har et samlingspunkt, hvor de 
alle kan dele gode oplevelser gen-
nem sport.

Hvordan bliver det at over-
tage formandsposten efter en 
person,der har brugt ca. 22 år i 
fodboldklubben? 
- Holger Jørgensen har gennem sine 
mange år i klubben gjort en kæm-
pe indsats og har så absolut sat sit 
præg. 

Det glæder mig, at Holger Jørgensen 
fortsat vil være tilknyttet klubben og 
stå til rådighed for mig som formand. 
Gennem ham vil jeg få rigtig meget 
læring.

Hvad bliver din største udfor-
dring som formand?
- Jeg mener, at jeg kan bringe man-
ge idéer og initiativer til klubben og 
ser kun spændende udfordringer 
for mig. Jeg er meget taknemmelig 
for at være omgivet af engagerede 
trænere, ledere og bestyrelsesmed-
lemmer, som alle uden tvivl gør en 
fremragende indsats i klubben. Ud-
fordringer er lærerige for os alle, og 
er også det, der får klubben til at gro. 
Vores medlemmer gør, at vi i klubben 
hele tiden ønsker at frembringe nye 
tiltag for at give dem de bedste op-
levelser. Vi ønsker naturligvis altid at 
yde det bedste for vores medlemmer 
og uden dem og de mange forældre, 
som altid er parat med en hjælpende 
hånd og opbakning, ville klubarbej-
det slet ikke være sjovt for os.

Hvem er dit fodboldidol?
- Jeg må nok her nævne Marcus All-
bäck, selvom han i sin tid spillede i 
FC København. Jeg er selv fra Kø-
benhavn, så det var oplagt, at det 
var holdet, jeg skulle se i Parken.

Holger Jørgensen får overrakt et diplom som bevis på sit 
æresmedlemskab af HKB81 af den nye formand Helle Dantoft

Af Tavs Roworth
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Kim yder en stor frivillig indsats for Høje Kolstrup

Næsten alle på Høje Kolstrup kender ham!

Kim Arnsbæk er dagligt at møde i REMA 1000 som hjælpsom medarbejder 
i butikken på Nyløkke. Den 30-årige butiksmedarbejder har i sine 4 år i by-
delen været aktiv i flere foreninger og har især knyttet sig til fodboldklub-
ben som træner og bestyrelsesmedlem. 

Nu stopper han foreløbigt trænergerningen og skal nu koncentrere sig om 
at være sportslig ansvarlig, samtidig med at han bliver i klubbens besty-
relse.

Fra Esbjerg til Aabenraa
Kim er født i Esbjerg. Han bor nu på Damms Teglgård, arbejder på fuld tid i den lokale butik og har 
endda fundet kærligheden i Aabenraa. Han er stor fan af fodboldholdet FC København og ishockeyholdet 
Esbjerg Energy. Han er ofte at finde til Esbjergs Ishockeykampe.

Han er oprindeligt uddannet godschauffør, dørmand og vagt. Han har taget DBU’s B1 træneruddannelse 
og har en lang og aktiv karriere inden for frivilligt foreningsarbejde.

Kim startede tidligt
Det hele startede, da Kim som 15–årig ønskede at træne fodbold. Inspirationen fik han af sin far, der 
tidligere har spillet i EfB. Kim startede dengang som træner i Sædding/Guldager.

Herefter har han været aktiv i klubber som Kvaglund IF og Hjerting IF, hvor han var afdelingsleder og 
træner og i Andrup IF, hvor han var cheftræner for pigeafdelingen. I Øster Vedsted IF ved Ribe var han 
cheftræner for klubbens børneafdeling. I Aabenraa har han trænet i AaBK, og i de sidste tre et halvt år 
har han været cheftræner og bestyrelsesmedlem i Høje Kolstrup Boldklub HKB81. 

”Jeg har udviklet mig mere og mere selvstændigt i løbet af de 15 år, jeg har været i gang med en træ-
nerkarriere” siger Kim og indskyder, at selvom han føler sig meget knyttet til HKB81, så er han som 
Esbjergenser stadig stor fan af Hjerting IF, hvor han var i 6 år, og som han stadig følger. 

Sideløbende har Kim været aktiv i forbindelse med DBU fodboldskole i flere klubber, DGI fodboldskole i 
Hjerting og i forbindelse med DGI Fair Fodbold. Han har derudover deltaget i kurset DGI Manpower. Igen-
nem Kims store fodboldnetværk har han været gæstetræner i en lang række klubber i Jylland og på Fyn.

”Jeg har også været frivillig i forbindelse med vagtopgaver i forbindelse med EfB og Kolding IF’s hjem-
mekampe, samt frivillig på Jelling Musikfestival i 10 år!”

Kim har også været frivillig i andre sammenhænge. For eksempel i fritids- og ungdomsklubberne Ring-
gården, Klub Rørkjær og Klub Bøndergårdsvej i Esbjerg.

Aktiv beboer og bydelsjournalist i Høje Kolstrup
Efter Kim flyttede til Høje Kolstrup, varede det heller ikke længe, inden han blev medlem af afdelings-
bestyrelsen i Aabenraa Andelsboligforenings afdeling 17 og han blev senere formand i Damms Teglgårds 
Fritidsklub. Her er han stadig kasserer. En gang om måneden mødes han desuden med en lille gruppe 
af bydelsjournalister på Høje Kolstrup for at holde liv i fortællingen om de gode historier fra bydelen, 
Gadespejlet, Høje Kolstrup Portalen, FaceBook osv.

Anerkendt for sit frivillige arbejde
Kim Arnsbæk har også fået et par anerkendelser i forbindelse med sit frivillige arbejde:

I 2007 fik han Årets Specialpris i Hjerting IF, og i 2015 blev han Årets Ildsjæl på Høje Kolstrup
Og med et aktivitetsniveau som Kims, må man sige, at det i hvert fald er fuldt fortjent. 

Af Tavs Roworth
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Beretning Høje Kolstrup Fodbold for 2016
Overordnet set så har antal hold 
og medlemmer været stort set 
uændret, men der ligger væsent-
lige ændringer bag tallene. Vi har 
haft ca. 165 aktive medlemmer i 
løbet af 2016.
 
I foråret 2016 fik vi igen et senior-
hold i klubben. Der har været visse 
udfordringer, og vi var ikke sikre 
på, at holdet ville fortsætte i 2017, 
men efter et godt spillermøde for 
en måneds tid siden, fik vi snak-
ket om de fejl som var begået, og 
de udfordringer, som vi havde haft 
og har. 

I klubben prioriterer vi fair play 
utrolig højt, og er der medlemmer, 
trænere og ledere, som ikke kan 
finde ud af det, så kan vi blive nød-
saget til at udelukke dem. 
En af grundene til, at vi godt vil 
have et seniorhold er, at vi dermed 
også får folk ind i klubben, som kan 
være kommende ungdomstrænere 
og bestyrelsesmedlemmer. Ligele-
des er det vort håb, at kunne fast-
holde ungdomsspillerne, så der er 
et hold, hvor de naturligt træder 
ind på, når de når senioralderen.

Vi har de sidste par år haft en fin 
tilgang af pigespillere og har lige 
nu både et U12 og U15 hold.

For første gang i mange år havde 
vi et 11 mands drengehold i U14 
i efteråret, men da vi samtidig fik 
et par spillerafgange fra efterårets 
start var vi lidt udfordret, så resul-
tatmæssigt var det ikke det helt 
store, men da hovedparten af hol-
det er U13 spillere, har vi valgt at 
rykke holdet ned i U13 fra foråret, 
hvilket burde kunne give en bedre 
turnering. Vi håber meget, at vi 
kan fastholde grundstammen af 
det hold, så vi frem over også kan 
have 11 mands hold. De samme 
drenge nåede i indefodbold frem til 
Regionsmesterskaberne; her tabte 
de i semifinalen til de senere vin-
dere.

Når vi kommer til de lidt yngre 
drengehold, så skranter det lidt, 
her har vi et par huller. Vi har hver-
ken hold i U9,  U11 og U12. Med 
hensyn til U9 og U11 årgangene, 
da har vi faktisk haft spillerne i 
klubben.
Og hvorfor er de her så ikke læn-
gere? Godt spørgsmål.

Det er noget, som har gjort ret ondt 
på mig som formand. En stor del af 
ansvaret falder tilbage på bestyrel-
se og formand. Vi er en klub, som 
ca. har femdoblet vore aktiviteter 
i løbet af 5 – 6 år, men ikke har 
været dygtige nok til at følge med 
rent ledelses mæssigt. Vi har ikke 
været dygtige nok til at uddelegere 
og har selv påtaget os for mange 
træner og leder jobs, frem for at 
involvere forældre og medlemmer. 
Ligeledes så har trænere, som ikke 
lige har været bestyrelsesmedlem-
mer været for meget overladt til 
sig selv og måske ubevidst kørt sit 
eget løb, som ikke altid er gået i 
samme retning som klubbens.

Det er noget, som vi frem over vil 
forsøge at tage hånd om. Bestyrel-
sen udpeger en sportslig ansvarlig, 
som skal stå for kontakten til træ-
nere, så vi sikrer mere ensartethed 
i den måde, som vi gør det på, sik-
rer at alle hold får tilbud og mulig-
hed for at deltage i et antal stæv-
ner ud over den daglige turnering, 
sørger for aktiviteter på tværs af 
holdene. Sidst men ikke mindst 
sikrer, at såvel trænere, forældre 
og medlemmer er bevidste om vor 
ide og målsætning. Sportslig an-
svarlig er en bestyrelsespost lige-
som, formand, kasserer, sekretær 
og kampfordeler.

En fodboldklub er normalt et spejl 
af det område, som den ligger i og 
de mennesker, som lever der. Det 
er vi også. Politikere vil gerne rose 
foreninger og specielt fodboldklub-
ber for at være dygtige til at inte-
grere og hjælpe lidt udsatte per-
soner, men jeg synes, at vi i vort 
tilfælde, og det er jo ikke noget nyt 
problem, står med en opgave, som 
vi ikke er uddannet til, derfor har 
vi igennem et stykke tid gennem 
DBU været i kontakt med DIF´s 
integrationsprojekt ”Get to sport”. 
DIF vil gerne støtte os med en del 
midler. 

Og hvad vil et evt. tilsagn fra Get 
to sport så gøre. Det vil være an-
sættelse af en person, som skal 
udføre den kontakt til forældre, 
evt. myndigheder og løse konflik-
ter, som man ikke kan forlange at 
en frivillig og ulønnet træner eller 
leder skal klare, lige som der også 
kan blive tale om tilskud til evt. ud-
dannelse.

Jeg nævnte tidligere, hvor meget 
klubben var vokset på forholds-
vis kort tid.  Derfor starter vi også 
frem over nye aktiviteter op, hvis 
der er nye ledere til at tage ansvar 
for dem.

Vort årlige indefodboldstævne i no-
vember måned var igen en succes. 
Der er stor kvalitet over såvel plan-
lægning som afvikling.

Som forening i Aabenraa kommu-
ne nyder vi godt af gode tilskuds-
ordninger og rimelige gebyrer.

Med hensyn til faciliteter, så ret-
tede vi i efteråret 2015 henvendel-
se til kommunen om, at vi gerne 
ville have nogle lokaler, som var 
tættere på boldbanerne, både af 
hensyn til rekvisitter, men også 
omklædningsrum og mødelokale. 
Efter et par rykkere fik vi et møde 
i stand for ca 1 år siden. Der kom 
1 repræsentant fra Kultur- og fri-
tidsforvaltningen og Erik Uldall fra 
Agoraen. Vi fik det gjort ret klart, 
at vi kunne glemme alt om lokaler 
tæt ved banerne. De kom med et 
forslag om, at til opbevaring af re-
kvisitter kunne vi sætte en contai-
ner op på banerne. Agoraen kom 
med et tilbud om at renovere det 
nuværende klublokale i kælderen, 
dog skulle vi selv udføre malerar-
bejdet, hvilket også er helt ok. 

Efter at have undersøgt priser mm, 
droppede vi container læsningen, 
da udgifterne var store i forhold til 
udbyttet.   Klublokalet er desværre 
stadig ikke sat i stand, vi havde 
forventet det til sommerferien sid-
ste år, men nu skulle det vist blive 
til sommerferien i år. Men stadig er 
det et lille lokale, derfor er det me-
get skuffende, at lokalet ved siden 
af er lejet ud til en anden bruger, 
som ikke er lokale på samme måde 
som vi er.

Vore baneforhold er absolut ikke 
luksus.  Der skal ikke store mæng-
der regn til før en stor del af om-
rådet er ubrugeligt, da det er kon-
stateret,  at drænet ikke fungerer 
mere. Personligt synes jeg, at vore 
baner ligger i et fantastisk område, 
men det er ønskeligt, at pasningen 
af dem bliver opprioriteret.

Af Holger Jørgensen
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Føromtalte dræn, et hegn som ad-
skiller banerne fra stien, og så kun-
ne i jo selv starte med at lære børn 
og forældre, at cykler parkeres i 
cykelstativerne og ikke på fodbold-
banen. Flere af vore naboklubber 
har fået kunstgræsbane, og andre 
bøvler med at skaffe penge til det. 
Måske skulle vi også begynde at se 
den vej; en mini kunstgræsbane 
ville være helt unikt. Ikke fordi, at 
jeg synes, vi nødvendigvis behøver 
at spille hele vinteren, men fordi 
vores bane er næsten ubrugelig i 
de tidlige forårsmåneder.

Vi har i 2016 afholdt 2 trænerkur-
ser i klubben for alle vore trænere, 
ligesom vi har haft DBU´s klub-
rådgiver tilknyttet i nogle timer. En 
del af de timer blev brugt på Høje 
Kolstrup Skole, hvor 4. og 5. klas-
serne og deres lærere fik lidt fod-
boldinspiration.

Jeg synes, at vi i HKB har været 
gode til at bakke op om de møder 
og aktiviteter, som foregår i DBU 
regi; det giver med indflydelse, in-
spiration og er med til at skabe et 
netværk. Ligeledes har vi valgt at 
bevare vort medlemskab af Søn-
derjysk Fodboldsamarbejde, dog 
har vi indtil nu ikke haft spillere 
til talentpleje, fordi vi finder det i 
strid med vores idé og målsætning 
at udtage børnespillere til samlin-
ger og hold.

Jeg tror, at jeg hermed har været 
rundt om vore aktiviteter og ud-
fordringer; samtidig vil jeg gerne 
takke medlemmerne, trænere, be-
styrelses kollegaer samt alle an-
dre, der har givet en hånd med,  
for samarbejdet i 2016.

”U13 fodbolddrengene har fået ny træner ved Adnan. 
Spillerne er allerede blevet glade for hans erfarne måde 

at træne teknik og taktik på”
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Udvikling og visioner for Høje Kolstrup
På Høje Kolstrup samler vi på de gode historier
Heldigvis kan vi selv være med til at italesætte de gode historier, ligesom vi også i stor udstrækning kan 
være med til at påvirke udviklingen på Høje Kolstrup.

Bydelsrådet tog i efteråret 2015 initiativ til at trafikforholdene skulle forbedres for de bløde trafikanter 
omkring dagligvarebutikken på Nyløkke.

Trafikforholdende var indlysende ikke optimale og i efteråret 2016 har vi så fået fortov og en mere sikker 
sikker skolevej for de mange der hver dag færdes i krydset Nyløkke / Camma Larsen Ledetsvej.
Endvidere har vi fået et fint fortov, så gående ikke længere skal færdes på jordstier for at komme frem 
til dagligvarebutikken og busstoppestedet.

I bydelsrådet har vi flere ønsker til udvikling af infrastrukturen og byforskønnelse af området, f.eks.:

• Forskønnelse af området omkring dagligvarebutikken. Specielt synes vi, at den nye bro, der er  
 etableret henover butikken sammen med den gamle bro ikke ligefrem pynter området. 
•  Fortove langs Camma Larsen Ledetsvej, og stamvejene på Frueløkke og Uglekær. 

Har du ønsker og forslag til udvikling og / eller forbedringer af infrastrukturen på Høje Kolstrup, håber vi 
du vil dele dem med bydelsrådet. Du er velkommen til at tage fat i en af bydelsrådets medlemmer for en 
snak om visioner og udvikling for Høje Høje Kolstrup. 

Det er med nye mål og ideer - der også realiseres, vi kan skabe de gode historier omkring Høje Kolstrup.

Husk vores generalforsamling d. 29. marts 2017 kl. 19.00.

Hans Peder Thomsen - Formand Bydelsrådet

Navn:    Adresse:   Mail: Telefon:
Formand:    
Hans Peder Thomsen  Frueløkke 153   hp@danprivat.dk 40 42 33 44

Næstformand:  
Chresten Hedegaard  Frueløkke 47   chresten8@gmail.com 74 63 09 09

Sekretær:   
Uffe Leisner   Uglekær 178   uleisner@hotmail.com 20 16 55 41

22 99 51 13

Kasserer:     
Erling Jørgensen  Damms Teglgaard 18  erling0044@gmail.com 74 62 76 01

24 66 76 16

Asir Soosai    Frueløkke 493   msa6200@gmail.com 60 80 68 70
   
Conzetta Thomsen  Lergård 15   thomsenconzetta@gmail.com       22 36 74 61

Boligforeningerne:     
Per Hansen       aaabnord@salus-bolig.dk 20 46 48 79
  
Børn & Unge omr.     
Holger Jørgensen      hojn1952@gmail.com 40 40 62 16

Suppleant:   
Birgitte Stahl Laursen Uglekær 43   birgitte.1970@hotmail.com 25 76 40 46

Suppleant:       
Hans Christian Jensen     h-c-j@mail.dk   

Medlemmer af bydelsrådet
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Kolonihaver 
Skovgårdens Kolonihaveforening 
Kontakt John Hynding 
tlf: 2865 2422
Haveforeningen Skovly
Kontakt formand Tommy Larsen 
Tlf. 4042 9038

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.
Sekretariatet for den boligsociale 
helhedsplan for Høje Kolstrup.
- Projektleder Sanne Pedersen
Tlf. 7354 6577/mobil 2477 3918  
E-mail: slp@salus-bolig.dk
- Jobguide Kim Winther 
tlf. 2034 7431 
E-mail: ksw@aabenraa.dk
- Socialvicevært Rikke Frederiksen 
Tlf. 2974 8058
E-mail: rfr@aabenraa.dk
- Socialvicevært Michael Schwebs
Tlf. 2974 8011
E-mail: mschw@aabenraa.dk

Nørrebo Beboerklub 
Frueløkke 14, kld. afholder banko 
hver onsdag kl. 19.00. 

Paraplyforeningen
Kontakt Birgitte Stahl Laursen på 
birgitte.1970@hotmail.com.

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.

Aabenraa Dartklub
Uglekær 1 - Mødes tirsdage fra kl. 
19:00. Læs mere på 
www.aabenraadartklub.dk

Aabenraa Firmaidræt
Har badminton tirsdage i Agoraen. 
Formand: Hans Jørgen Christensen.  
Mail: aabenraa@aafi.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 
Brian Berg Christensen
Mobil: 2114 8720
Mail: bbch@aabenraa.dk

Fuldtræfferen
Et aktivitets- og samværstilbud  
under Aabenraa 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
Uglekær 12, 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

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

RAA Billardklub 
Uglekær 1. Mail: raa@raa-billard.dk. 
Kontaktperson: Dorthe Frank.  
Tlf.: 6087 0041.

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 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 Boldklub- Håndbold
Kontakt Ulla Kristensen 4037 8910

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

HK
Vejviser



Velkommen 
hos Klinik 505
Her hos mig kan du få:

 • ordnet dine fødder
 • løsnet stive muskler
 • få vokset dine ben
 • få lagt en flot farve-gelé   
   på dine tånegle

Mulighederne er mange - 
men en ting er sikkert:

Hos Klinik 505 er det DIG
der er i centrum!

... og jeg står klar til at 
tage imod dig.

- Ida Metze -

Lægeeksamineret
fodplejer & massør

IDA METZE | Frueløkke 75 | 6200 Aabenraa
Telefon: 22 83 08 22
Mail: imetze@live.dk


