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Generalen i Paletten er Kurt Vincens Nielsen. 
Han har tidligere arbejdet som billedhugger og 
haft sit eget galleri samt været vurderingseks-
pert ved Lauritz.com. Han er en god vejleder og 
inspirator. Og så er han en hyggelig fyr.
- Jens Frederik Als

PALETTEN I FULDTRÆFFEREN
HOLDER ÅBENT:
mandag & torsdag fra 9.30—12.00
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Ti timers Sang- og Musikmaraton blev en stor succes
Det var en propfyldt Høje Kolstrup Kirke, som, lørdag den 3. februar, lagde lokaler til 
Aabenraa Sang- og Musikmaraton. 
I 10 stive klokketimer blev der sunget fra Højskolesangbogen, og det hele blev krydret med 
indslag fra forskellige kor.

Tekst & fotos: Karsten Espersen
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Beboerne på plejehjemmet Ler-
gården repræsenterer en skatki-
ste af gode historier fra en tid, de 
fleste af os kun har ringe kend-
skab til. Jeg har mødt én af dem, 
Finn Jørgensen.

-Han er en mand, der har oplevet 
mere end de fleste. 
Det var med den replik, vi blev intro-
duceret til ham.
-Jeg synes, I skal komme med over 
og hilse på ham.

Vi, tre mænd i pensionistalderen, var 
egentlig kommet i andet ærinde, end 
at ville aflægge besøg hos Finn. Vi 
havde tilbudt os som frivillige.

-Vi har så mange aktivitetstilbud til 
vores kvindelige beboere. Det kniber 
noget mere med tilbud til mændene, 
havde Jeanette udtrykt det. 
Jeanette Lagoni, hedder hun og er 
én af to driftsledere på plejehjemmet 
Lergården.
-Noget med noget træ. Et træværk-
sted. Var det noget, I kunne fore-
stille jer?

Det var derfor, vi var kommet. For 
at se på mulighederne for at åbne et 
træværksted, og derfor stod vi plud-
selig inde hos Finn. Finn Jørgensen 
i 102. 

Finn sad let foroverbøjet i en læne-
stol ovre i hjørnet af stuen. Bagved 
ham, på væggen, hang et kolossalt 
stort skind af en zebra, og rundt om 
på vægge og hylder hang og stod 
flere forskellige trofæer og udstop-
pede fugle.
-Der er kommet tre mænd for at hil-
se på dig, Finn.

Fra sin foroverbøjede stilling kiggede 
Finn op på os. Vi trykkede hånd og 
præsenterede os, og vi skulle se at få 
gang i det der træværksted. 

Og måske var Finn interesseret?
Det var han. Finn nikkede og sagde 
ja. Jo, det skulle da gerne blive til 
noget, sådan et tilbud til mænd.

Det blev så ikke os, der kom i gang 
med det. Men i gang kom det. Værk-
stedet. Og Finn blev, og er stadig, en 
flittig bruger af det. Men jeg var da 
blevet interesseret i Finn. Interes-
seret i at få noget at vide om ham. 
Lære noget om det liv han havde le-
vet, før han blev ramt af Parkinson. 
Og om, hvordan det lykkedes ham 
ikke at lade sig slå i stykker af dom-
men.

-Hvor længe har du boet her, Finn.
-I to år og tre måneder. Finn kigger 
hen imod terrassedøren, og rejser 
sig langsomt fra stolen.

Jeg havde fået en aftale i stand om 
at måtte lave et interview med ham 
en dag efter kl. 13. Efter middagslu-
ren. Og nu sad jeg i hans bolig. Det 
var i februar, og Finn måtte lige ud 
og fylde foderbrættet op.
-De skal jo passes, siger han på vej 
tilbage i stolen.

I en alder af 53 år, måtte Finn for-
lade sit job som snedker og tømrer. 
Han kunne ikke længere følge med. 
Han var begyndt at få smerter i ryg-
gen, og mente selv, ligesom lægen i 
øvrigt, at det var forårsaget af hårdt 
fysisk slid i forbindelse med et hus-
byggeri, Finn var i gang med. Lægen 
sendte ham dog videre til en neuro-
log i Sønderborg, som da han havde 
undersøgt Finn, konkluderede, at 
han havde fået Parkinson.

-Og hvad er det så for noget, ville 
Finn have forklaret.

-Det er en nervesygdom, der giver 
muskelstivhed, rysten og nedsatte, 
langsomme bevægelser. Jeg vil tro, 
gættede han, neurologen, jeg vil tro, 
du har gået med den i en 3-4 år.

-Han gav mig noget medicin, som jeg 
skulle tage, så snart vi var hjemme. 
Finn kigger mod foderbrættet, hvor 
to solsorte har problemer med at 
enes om, hvem der skal spise først.

-Som ung, havde jeg en drøm om at 
blive styrmand, fortæller Finn og kig-
ger ud til livet på foderbrættet.

-Jeg kom på søfartsskole, og var ude 
at sejle i tre år bagefter, og så var 
det meningen, at jeg skulle fortsæt-
te på styrmandsskolen. Men da jeg 
havde sejlet med et tankskib i en tid 
før skolen, havde jeg fået nok af det 
liv. Fordi jeg havde uddannet mig in-
den for søfarten, kom jeg så til at af-
tjene min værnepligt ved Søværnet, 
og kom til Grønland.

Fra at have siddet med den en kind 
hvilende på hånden, kigger Finn over 
på mig og smiler forsigtigt. Han skal 
have fat i noget, der har fyldt en hel 
del i hans tilværelse.

-Deroppe, i Grønland, fik jeg mulig-
hed for at gå en del på jagt. Det var 
alletiders!!! at være deroppe, kon-
staterer Finn.

FINN GIVER IKKE OP!

Af Karsten Espersen
Fotos: Karsten Espersen & udlånt
af Finn Jørgensen
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Finn var blevet træmand. Han var 
blevet snedker, og rejste, igennem 
en årrække, som supervisor for et 
større firma. 

En stilling, der førte ham vidt om-
kring, og gav ham mulighed for at 
kunne gå på jagt i flere dele af ver-
den, og midt i en aftale, der skulle 
have bragt ham til jagtoplevelser i 
Sydafrika, ramtes han af sygdom-
men. 

Han valgte ikke at lade sit liv styre af 
den alvorlige nedtur, og begyndte at 
dyrke motion. Køre cykel, og deltage 
i konkurrencer på sin specialbygge-
de, trehjulede race runner. 

I stedet for at sætte sig hen, valgte 
han motionen. Og på sin race runner, 
har han vundet adskillige medaljer i 
guld, og ikke mindre end tre dan-
marksmesterskaber.

Og jagten har fyldt en del i hans liv 
og tilværelse.

-Nej, jeg var da ret gammel før jeg 
begyndte at gå på jagt. 34 eller 35 
år var jeg, da jeg begyndte. I begyn-
delsen gik jeg sammen med andre. 
I større selskaber. Finn kigger op og 
smiler.
-Men det at gå på jagt er jo da andet 
end det at ”gå på jagt”, så efterhån-
den blev det mest til riffeljagt, for 
jeg var ikke så god til at spille kort.

Jeg kan, i min åbenbare uvidenhed, 
ikke lade svære med at more mig.

-Du kunne ikke spille kort??

-Nej, det havde jeg ikke øvet mig 
nok på. Så det blev mere til riffel-
jagt. Han morer sig på en egen ge-
nerte måde.

I nu to år og tre måneder, har Finn 
boet på Lergården.

-Jeg havde store problemer med at 
følge med konen, når vi var ude at 
gå. Før var det altid mig, der var for-
rest men -----. Finn kigger hen imod 
døren. Vi har snakket længe, og det 
er snart tid.
-Så skete det tit, at jeg faldt og ikke 
selv kunne komme op igen.
Klokken nærmer sig to.
-Så blev vi enige om, mig og konen, 
at jeg hellere måtte komme på pleje-
hjem. Så fik vi solgt boligen og-------
Jeg takker ham, og rejser mig. Finn 
er oppe af stolen, og iler over til ska-
bet. Han henter en lyseblå jakke ud, 
og arbejder ihærdigt med at komme 
i den.
-Skal jeg---? Det er overflødigt. Han 
er stædig. Finn.

Han tager fat i sin rollator, og svinger 
den ud gennem døren. Det går raskt, 
når han spadserer af sted. Den fler-
dobbelte danmarksmester. Vi tager 
afsked udenfor. 
Finn skal i træværkstedet.
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VOX-POP PÅ HØJE KOLSTRUP
Hvad synes du om den negative omtale, der har været om Høje Kolstrup den sidste tid?

Sadeta Civovic, Damms Teglgård:
”Når jeg tænker på Høje Kolstrup, så er det mit andet 
hjem, for jeg har nu boet her i 18 år. Mine børn er op-
vokset her, og de har trivedes i børnehaven, i skolen, i 
klubben, og nu er de på vej videre ud i deres voksenliv 
med arbejde og videreuddannelse.            
                                                                                                                                                   
Jeg tænker umiddelbart, at vi har så flot en natur her 
oppe. Der er noget for alle generationer, og fritidstilbud 
til alle, helt fra det lille barn til pensionisten.

Jeg bliver ked af det på vores alle sammens vegne, når 
jeg hører om f.eks. stenkast fra gangbroen. Det er en 
lille gruppe, der ødelægger omdømmet for alle os an-
dre. Vi vil bevare den ro, samhørighed og det gode liv, 
som vi har med hinanden her på Høje Kolstrup”.

Egon Karlsen, Frueløkke:
Jeg har kun læst om de negative ting (f.eks. stenkast) i 
avisen. Jeg har ikke selv oplevet noget negativt, og jeg 
har boet her i 31 år. Høje Kolstrup området er fra mit 
synspunkt tværtimod blevet bedre med årene.

Nogle af de rigtige gode ting, der er sket på HK, er vores 
Rema dagligvarebutik, de flotte og velrenoverede arealer 
ved Agoraen: Aktiv Torv og skaterbanen. Tidligere havde 
vi udendørs ”Sommerbio”, der var med til at samle om-
rådet. Nu har vi “Stafet for livet” og ”Høje Kolstrup løbet” 
som gode aktiviteter, der sætter HK på landkortet!

Derudover har vi mulighed for at deltage i dart og bord-
tennis i de gamle lokaler ved Elvstrøm Sails. Jeg er en 
glad og tilfreds beboer på Høje Kolstrup.

Lørdag den 16. december 2017 var en trist 
dag at vågne op til.
I løbet af aftenen dagen inden, havde 
ukendte gerningsmænd stukket ild til vo-
res klubhus.

Jeg blev kontaktet om formiddagen af et bestyrelsesmedlem, 
som havde hørt, at klubhuset  var brændt ned. Jeg kørte over 
til tennisanlægget og blev mødt af et trist syn. Klubhuset var 
brændt totalt ned.

Fredag eftermiddag var en af klubbens medlemmer ude at lufte 
hund, og da stod klubhuset der stadig.

Branden blev anmeldt til politiet, som sendte en brandtekniker 
ud. Han kunne konstatere, at branden ikke stammede fra de 
elektriske installationer, da strømmen til bygningen var afbrudt 
ved hovedmåleren. En anden mulighed kunne jo være lynned-
slag, men ifølge DMI var der ikke tordenvejr den 15. december, 
så brandårsagen er der vist ingen tvivl om.

Vi har været plaget af hærværk, grafittiskriverier og smadrede 
ruder, bænke, borde mm.
Der har været afholdt ”fester”på terrassen, som har indeholdt 
alkohol og hashrygning med deraf følgende efterladenskaber.

Såfremt der er nogen, der har gjort observationer i forbindelse 
med branden, eller på anden måde har kendskab til brandstifte-
ren bedes de kontakte politiet på telefon 114.

Hans-Carl møller
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2018 - Musical på Høje Kolstrup Skole
Indsendt af Tavs Roworth - Kilde Høje Kolstrup Skoles hjemmeside - Fotos: Susanne Wrang

I forbindelse med Aabenraa kommunes projekt ”Den Gode Skole”, havde Høje Kolstrup Skole - for at få 
en enestående fællesoplevelse - besluttet at lave en musical sammen med alle skolens elever i uge 5.

Musicalen handler om Danmarks historie lige fra de allerførste mennesker satte deres ben på Dan-
marks jord og frem til i dag. Musicalen er opbygget over 11 af sangene fra Sigurd Barrets Danmarkshi-
storie.

Det var et stort projekt at få lært sangene og at få bundet sangene sammen til en musical. Til at 
hjælpe med at få musicalen på benene, havde skolen været så heldige, at få en aftale med en meget 
anerkendt korleder, som hedder Jakob Høgsbro.

I emneugen blev eleverne inddelt i 12 arbejdsgrupper på tværs af årgangene. De 10 arbejdsgrupper 
har hver især dramatiseret en af sangene i musicalen, og de to sidste arbejdsgrupper var sangkoret og 
det uundværlige hold af scenearbejdere.

Musicalen blev opført i Agoraen torsdag den 1. februar og var en stor succes.



 
 

Gadespejlet nr. 84 - Februar 2018        8   www.hoejekolstrup.dk 

I løbet af det sidste halve år har flere nye tilflyt-
tere oplevet, at en fremmed med et venligt ansigt 
har banket på deres dør med en æske chokolade og 
en velkomstmappe og budt hjerteligt velkommen til 
bydelen. 

Det er Høje Kolstrups beboerambassadører, der hu-
serer i området. En beboerambassadør er en frivillig 
beboer i boligområdet, der besøger tilflyttere og gi-
ver dem en introduktion til området, dets faciliteter 
og muligheder.

Lige nu er der i alt 8 engagerede beboerambassa-
dører i bydelen. De har ansvaret for hver deres om-
råde og holder vågent øje med, når der flytter nye 
beboere til. 
Anette Bendixen er én af beboerambassadørerne på 
Høje Kolstrup. Ved siden af hendes arbejde som be-
styrelsesmedlem i afd. 15, finder hun tid til at være 
ambassadør i samme afdeling. 

Ligesom de øvrige beboerambassadører mener 
Anette, at det er vigtigt at nye beboere føler sig vel-
komne i området, og at de får de informationer, der 
skal til, for at falde godt på plads. Det er derfor, hun 
kan lide at være beboerambassadør. Hun vil helst 
møde folk personlig når hun går rundt, men det er 
ikke altid det lykkes, at fange folk hjemme. Hvis folk 
ikke lukker døren op, lægger hun velkomstmappen 
i deres postkasse sammen med et lille visitkort, så 
det er muligt at få fat på hende. 

Derfor er Anette ikke blot én, der bringer velkomst-
mappen ud, men også én man kan kontakte, hvis 
man har spørgsmål i forbindelse med indflytningen 
eller området generelt. 

I mappen finder de nye beboere relevante informa-
tioner om bydelen, tilbud og aktiviteter, samt prakti-
ske informationer og vigtige telefonnumre for netop 
deres afdeling. Og mange af de nye beboere, er gla-
de for modtagelsen. 

Beboerambassadørerne har allerede mødt stor aner-
kendelse og flere nye beboere har givet ros på bl.a. 
Facebook til den nye ordning. Det har Miyase Erbas 
fx gjort. Hun flyttede ind i de nyrenoverede lejlig-
heder på Frueløkke i efteråret 2017. Kort efter fik 
hun besøg af Anette. Det var Miyase meget begej-
stret for og lagde straks en besked ud på Facebook. 
Det giver de frivillige beboerambassadører mod på 
mere. 

Beboerambassadørernes arbejde kan være et vig-
tigt skridt ind i fællesskabet for tilflytteren. Det kan 
være med til at sikre, at nye beboere får en god start 
i deres nye boligområde, og fra start lærer nogle 
nye naboer at kende. Det kan Gitte Carstens nik-
ke genkendende til. Hun og hendes mand er netop 
flyttet fra deres hus på Frueløkke til en lejlighed på 
Damms Teglgård. De var et kort stop forbi en lejlig-
hed på Frueløkke, men ønskeboligen lå og ventede 
på Damms Teglgård. Her var indretningen perfekt og 
der var have til. 

Kort efter indflytningen fik familien besøg af Erling 
Jørgensen, beboerambassadør i afdelingen. Gitte 
oplevede en dejlig modtagelse også blandt de øvrige 
naboer. Hun synes, det betyder meget, at lære nogle 
ansigter at kende fra starten og ved nu, at hun al-
tid kan kontakte Erling, hvis hun har spørgsmål om 
afdelingen.

I nogle af afdelingerne er det også muligt at få lejlig-
hederne vist frem inden indflytning. Det sker ved, at 
udlejningen sætter potentielle indflyttere i kontakt 
med beboerambassadøren, som så kan vise lejlig-
heden frem fx i weekenden, hvis det er dér, der er 
behov for det. 

Det er også blevet taget rigtig godt imod, og flere 
har benyttet sig af tilbuddet.

Beboerambassadørerne byder velkommen til Høje Kolstrup
Af Sanne Pedersen
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Så hurtigt kan tingene så bringes i orden! 
Der er sikkert flere lokale beboere, som i en periode igennem december måned, bemærkede, at et par store entre-
prenørmaskiner masede rundt på et område imellem Camma Larsen Ledets Vej (altså det lange navn) og gang- og 
cykelstien kort efter den første af broerne. Da arbejdet var afsluttet, var resultatet, at et større område var blevet 
ryddet for buske og småtræer, og en mindre sø nu var lagt fri, og kunne beskues. Hvor kom den da fra? Søen? 
Sådan var der flere, der spurgte, og formanden for det lokale bydelsråd, Hans Peder Thomsen, blev straks op-
mærksom på den risiko, der kunne være ved at et så stort vandhul pludselig stod tilgængeligt, og henvendte sig til 
Aabenraa Kommune:

Hej Jesper, (medarbejder ved Aabenraa Kommune)
Kan konstatere, at der er blevet foretaget opgravning til et nyt vandbassin, alternativt et bassin, der ikke tidligere 
har været synligt og kendt som er blevet uddybet. Som bassinet ser ud nu, er det høje og stejle sider.
Jeg kender ikke vanddybden, der jo formentlig vil variere afhængig af nedbørsmængder. Uanset forhistorien, så er 
jeg meget bekymret for, at hullet, som det fremstår nu, kan være til stor fare for børn, der færdes i området. Skole 
og Agora ligger meget tæt på ligesom stien, der går fra Høje Kolstrup og til byen går lige forbi. Mange børn vil så-
ledes færdes her.
Jeg formoder, det er Aabenraa kommune, der har etableret / opgravet hullet? For at forhindre, at børn kommer til 
skade og i værste fald omkommer ved drukning, bør bassinet hurtigst muligt indhegnes (som andre vandbassiner 
er blevet).
Vil du vende tilbage med oplysning om, hvilke overvejelser Aabenraa kommune har gjort sig omkring sikkerhed i 
forbindelse med dette bassin.
På forhånd tak -Med venlig hilsen
Hans Peder Thomsen - Formand Høje Kolstrup Bydelsråd

Fra Aabenraa Kommune, henvistes til Arwos, der er den ansvarlige part i den sammenhæng, og derfra modtoges, 
ganske hastigt, nedenstående svar:

Til Hans Peder Thomsen,
Regnvandsbassinet blev etableret en gang i 70’erne og er nu blevet renset op.Regnvandsbassinet opfylder de på 
etableringstidspunktet gældende krav. Hvorfor der ikke er formelle krav til indhegning af bassinet.
Arwos har på baggrund af din henvendelse vurderet det aktuelle anlæg. Skulle vi have etableret et sådant anlæg i 
dag, ville vi skulle indhegne dette. Vi har derfor pga. bassinets placering valgt at få etableret en indhegning. Dette 
vil ske så snart jordbundsforholdene (nedbørsmængderne) gør det muligt at etablere hegnet.
Du er velkommen ved evt. spørgsmål eller kommentarer.
Med venlig hilsen - Finn Reese - Teamleder Udvikling

Hej Finn
Mange tak for et hurtigt svar og ikke mindst den positive tilbagemelding. Vi ser frem til, der bliver etableret et hegn 
og har forståelse for, at forholdene skal være på plads for, at anlægsarbejdet kan udføres.
Med venlig hilsen - HP Thomsen

Og hvad skal sådan et bassin så til for. Det spørgsmål stillede redaktionen Finn Rees hos Arwos. Og han 
forklarede om formålet:
Formålet med regnvandsbassiner er:
- at tilbageholde regnvand i nedbørsperioder. Regnvandet skal tilbageholdes fordi grøfter, vandløb, søer el.lign., 
hvortil bassinerne har afløb, ikke kan modtage store tilløbsmængder under regnvejr. Ellers ødelægger de brinker og 
bunde i vandløbene.
- I et vist omfang at rense regnvandet for forurening, f.eks. tungmetaller, dækpartikler, benzin-/olierester og/eller 
større andre partikler. Rensningen sker ved at vandets strømningshastighed gennem bassinet er så lavt, at partikler 
synker og lægger sig på bunden i bassinet.
- når det ikke regner, vil et mindre areal stadig være vanddækket, hvor der sker en naturlig biologisk nedbrydning 
af de bundfældede partikler.
 

Bundfældningen gør, at bassinerne gennem årene bliver fyldt. Derfor skal de renses op med mellemrum, så de stadig 
virker. Her fjerner vi det bundfældede materiale, som til en vis grad er forurenet.
 

Fotos & tekst - Karsten Espersen
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Til trods for det er midt på dagen, ligger det truende 
og fugtigt kolde vintermørke helt op ad vinduerne. 
Som i et forsøg på at ville mase sige igennem, og 
tage rummet i besiddelse. Herinde har to skrive-
bordslamper taget kampen op, og etableret den sø 
af lys, der gør det muligt at opløse kontoret i ele-
menter: de to opdækkede skriveborde imellem os.

Svarene falder øjeblikkelig, og på et uforfalsket søn-
derjysk, og, ind imellem, med et lunt glimt i øjet 
ledsaget af et -Forstår du, hvad jeg mener?

Hun har ikke opnået noget mesterskab i forstillelse. 
Hun gør i stedet i ærlighed, tillid og troværdighed, 
Vivi Asmussen, der siden november sidste år, har 
været ansat i bestillingen som Social Vicevært til-
knyttet Netværksbasen. Vivi er ansat i Aabenraa 
kommunes Pædagogisk vejledning og Bostøtte, men 
er udstationeret på Høje Kolstrup. Hun har et omfat-
tende CV, og sidder inde med en stor portion viden, 
hvortil en masse erfaring inden for det område hun 
nu er sat til at skulle forvalte. Og det er omfattende.

-Det kan være, at yde hjælp i forbindelse med en 
ophævelse af lejemålet, som kan være forårsaget 
af huslejerestance. Forsøge at yde hjælp til men-
nesker, der oplever ensomhed, livskrise, eller andet 
der fylder. Unge og ældre. Det kan være ledsagelse 
til læge- eller tandlægebesøg, hvis der er behov for 
det, mægler i sager om nabostridigheder, hjælp til 
udfyldelse af papirer i forbindelse med en borgers 
ansøgning om opholdstilladelse. Jamen, simpelt-
hen----

-Det lyder som en forestilling, det er umuligt at hol-
de sammen på, afbryder jeg, og forestiller mig en 
danseforestilling, hvor udgangspunktet er, at ingen 
af danserne har ben at gå og stå på.

-Lad mig give et konkret eksempel: én af mine sam-
arbejdspartnere er Kim Winter, vores jobguide. Han 
kan have en borger, der er jobparat. Det er man jo 
i dag. Både Kim og jeg, og ofte også beboeren, kan 
dog konstatere, at der er et stykke vej, før vedkom-
mende vil kunne få succes med at møde arbejds-
markedet. Det kan skyldes mange forskellige ting 
men ofte er der nogle udfordringer, der skal ryddes 
af vejen før, det giver succes at komme i arbejde. 

Så handler det om at få adskilt tingene. Gribe i det 
første først: det kunne være at ansøge om, for ek-
sempel, midler til at få en tandbehandling, styr på 
egen økonomi eller ansøgning om boligstøtte. Bare 
det, er så omfattende en procedure, at flere borgere 
ikke er i stand til at skrive sig igennem til et nødven-
digt resultat. Nogle har ingen computer, og er ude af 
stand til at læse og forstå den post de modtager fra 
det offentlige. Andre, kan ikke finde ud af at åbne 
deres e-boks, og lykkes det, får de intet ud af at 
læse de, til tider, kringlede beskeder. 

Vicevært med stor værktøjskasse!
Der, blandt andet der, kommer jeg ind i billedet, og 
kan være behjælpelig. Her handler det i høj grad 
om den rette guidning. At guide til de rette myn-
digheder, hjælpeforanstaltninger eller behandling. 
At hjælpe folk til selv at se muligheder og sammen 
finde den rette løsning på udfordringen. Jeg gør ikke 
tingene for beboerne, men jeg vil gøre meget sam-
men med dem. De skal selv tage et medansvar for 
deres liv. 

Vinden flår i buskene udenfor. En hvid varebil ran-
gerer ind i en parkeringsbås og tømmer et par 
voksne ud. De iler gennem den tætte regnbyge og 
forsvinder ind i en opgang længere henne. Vivi ta-
ger en slurk af kaffen. Der står ingen ved døren ind 
til Vivi, men hun har en aftale. Med præsten. En, 
Vivi håber at kunne knytte til sit i forvejen, store 
net af samarbejdspartnere: kollegaerne i Center for 
Socialpsykiatri og Udsatte, jobguiden, sagsbehand-
lere, hjemmeplejen, Familiebasen, Fuldtræfferen og 
viceværterne.

-Hvordan får du kontakt med de borgere, der har 
behov for din støtte og hjælp, vil jeg gerne vide.
-Der er dem, der kommer her selv. Som har hørt, 
hvad jeg kan hjælpe med. Mund til mund. Og så er 
der jo viceværterne---
---- som kan komme med oplysninger om, at der 
sidder én deroppe, bag de blå gardiner, foreslår jeg.
-Ja, jo, sådan kunne det foregå. Så går jeg derop. 
Ringer på, præsenterer mig, og så kan det da ske, 
det har jeg oplevet, at jeg får den besked, at det 
skal jeg ikke blande mig i, og ”kraftedeme farvel”! 
Før døren smækker i, afleverer jeg mit kort, og så 
sker det da, at jeg bliver kontaktet alligevel, og at 
jeg, af og til, er blevet præsenteret for noget af en 
”sammenkogt ret” af problemstillinger.

-Det jeg kan tilbyde er: hjælp til selvhjælp. Det er 
sådan, jeg opfatter mit arbejde. Den fortid, hvor 
borgeren bare kunne overlade løsningen af proble-
merne til det offentlige, er forbi. Den slags er der 
ikke længere ressourcer til i Danmark. Det drejer 
sig nu om, at give redskaber til, at den enkelte selv 
kan tage hånd om problemerne. Man er nødt til, i 
dag, at hjælpe sig selv, og det kan de fleste sagtens 
lære. Med lidt hjælp. Og den hjælp vil jeg gerne, 
galt gerne, give dem!

Vivi har en aftale med præsten. Den skal hun nå. Før 
jeg tager ud i møgvejret, vil jeg gerne lige vide, om 
hendes dialekt, hendes sønderjysk, betyder noget 
for hendes chancer for at komme lidt tættere på. 
Kan bruges som en slags isbryder.
-Det ved jeg ikke. Nogen kigger lidt, og kommer så 
med den der: ”Jeg kan ikke forstå, hvad du siger”. 
Men jeg har det sådan: jamen så tager vi den da én 
gang til, indtil vi er enige om, hvad det handler om. 
Men selvfølgelig, kan den, dialekten, da også have 
en positiv betydning. Det er meget forskelligt!

Vi følges ud. Vivi tager over til præsten. 

Tekst og fotos: Karsten Espersen



 
 

Gadespejlet nr. 84 - Februar 2018      11   www.hoejekolstrup.dk 

Faktaboks:  

Vivi Asmussen, den sociale vicevært, holder til i Netværksbasen, Uglekær 10 st.tv. 
Det er altid muligt at kigge forbi og lave en aftale. 

Man kan også ringe eller skrive til Vivi på tlf: 29 74 80 58 eller mail: vasm@aabenraa.dk



 
 

Gadespejlet nr. 84 - Februar 2018        12   www.hoejekolstrup.dk 

På Aabenraa kommunes hjemmeside, opfordres borgere til at give et tip på kortet på følgende link: 
https://www.aabenraa.dk/borger/trafik-og-groenne-omraader/giv-et-tip-paa-kort/giv-et-tip-paa-kort/

På Hjemmesiden skriver kommunen:
”Vi bestræber os på at veje, stier og parker fremstår vel vedligeholdt, men vi kan ikke hver dag holde øje med det 
hele.
Der kan derfor være problemer, som vi ikke er opmærksomme på, men som kan være til gene for dig eller andre - fx
• Hul i kørebane eller sti
• Vand på kørebane eller sti
• Stoppede rendestensbrønde
• Sne eller is på fortov, sti eller kørebane
• Ujævne fortove
• Defekt trafiksignal
• Defekt eller manglende kørebaneafmærkning
• Beskadiget skilt / autoværn
• Gener fra træer og bevoksning ud mod vej, fortov og sti
• Dårlig oversigt

Klik på den grønne selvbetjeningsknap. 

Så vil din henvendelse blive sendt direkte til den afdeling/sagsbehandler som skal tage sig af sagen. Din henvendelse 
er anonym, hvorfor du ikke vil modtage svar på din henvendelse. Du kan medsende et billede eller andre filer, der 
kan være med til at belyse problemet. Klik på ”Gennemse” nederst til venstre, så kan du vedhæfte en fil fra din pc. 
Du er altid velkommen til at indtaste dit telefonnummer og/eller mailadresse, så vi kan kontakte dig hvis vi har be-
hov for yderligere oplysninger om din henvendelse. Når du trykker på send, får du en kvittering på din henvendelse. 
Du kan ikke forvente, at blive kontaktet yderligere”.

Stisystemerne gror efter på Høje Kolstrup
Af Vivi Sprenger 

Som bydelsjournalist fik jeg en henvendelse fra en bor-
ger, der undrer sig meget over vore misligholdte gang-
stier på Høje Kolstrup. Vi lever i en bydel, der er smukt 
anlagt og omkranset af skov. 

Men den manglende vedligeholdelse kan få fatale konse-
kvenser, hvis der sker fald, som følge af manglende ved-
ligeholdelse. Stisystemerne er både skoleveje for mange 
af områdets børn, og ældre mennesker, der benytter rol-
lator, kan ikke komme igennem flere steder, pga. vand, 
mudder og aflejringer, der gør gangstierne fedtede og 
glatte at færdes på.

En formiddag i januar, hvor det havde regnet, ville bor-
geren, der bor på Nørreskovparken, gå en tur med sin 
hund. Da han kom over gangbroen (den østligste bro ved 
Agoraen), stod der 12 cm vand i hele gangstiens bredde 
og tre meter hen ad gangstien.
Det viste sig, at kloakristen var groet til med græs og 
bladaffald.

Borgeren valgte at iføre sig gummistøvler og skrabede 
risten fri for græs og mudder, så overfladevandet kunne 
ledes væk, og folk igen kunne færdes tørskoet på dette 
område.

Borgeren har taget nogle fotos, så man kan se, hvor me-
get græs og jord, der vokser på gangstien. 

Efterfølgende er dette blevet indberettet til Aabenraa 
kommune.

Der har d. 27. november været foretaget en ”Tryg-
hedsvandring” sammen med en medarbejder fra 
Aabenraa kommunes afdeling for ”Drift og anlæg”, og 
et medlem fra Bydelsrådet på Høje Kolstrup området.                                                                                                                                     
Bydelsrådet arbejder for, at der bliver taget højde for 
de udfordringer, der anlægsmæssigt er på Høje Kolstrup. 
Formand for Bydelsrådet H. P. Thomsen fortæller, at bor-
gere har mulighed for at kontakte Aabenraa kommune, 
og give besked om fejl og mangler på veje og stier.
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Desværre må vi konstatere, at kommunens vedligehol-
delse af stier, trapper, veje og grønne områder på Høje 
Kolstrup ikke er tilfredsstillende. Vores område fremstår 
flere steder forsømt og den til tider manglende vinterve-
dligeholdelse medfører ekstremt glatte stier der er far-
lige at færdes på.
Vi har i bydelsrådet været i dialog med Aabenraa kom-
mune herunder holdt flere møder med de ansvarlige for 
driftsområdet i forvaltningen om vedligeholdelsen af vo-
res område. Vi har prioriteret at få klippet græsset langs 
Camma Larsen Ledetsvej noget oftere end de sidste par 
år, idet vi meget gerne ser vores område skal fremstå 
pænt og vedligeholdt for de mange, der kører igennem 
området. Det er efter rykkere igennem de sidste 4 år 
lykkedes at få opsat en lampe på broen over Nyløkke, 
og stilamperne er nu udskiftet langt de fleste steder i 
området.

Men vi har stadig store udfordringer med at få vore stier 
vedligeholdt. Mange steder er belægningen trykket af de 
maskiner der kører på stierne, hvilket har givet kørespor 
i siderne. 

Overfladevand samler sig på stierne og kan ikke komme 
væk, hvilket betyder der flere steder står store og dybe 
vandlommer når det er regnvejr. Dvs. gummistøvler er 
påkrævet for at færdes på stierne i regnvejr.

I et samarbejde mellem Høje Kolstrup skole, Aabenraa Tandpleje og 
Sundhedsplejen blev der i januar måned for anden gang afviklet Stjer-
neløb for skolens indskolings elever. I 2017 blev Stjerneløbet afholdt for 
skolens 0.-3. klasser, og i år afholdt man arrangementet for de yngste 
elever på 0. årgang. Stjerneløbet er et slags orienteringsløb, hvor ele-
verne og deres familier kommer forbi forskellige poster, hvor de sammen 
skal løse opgaver. 
Ved den ene post skal familien fx fiske i fiskedammen efter lækkert fiske-
pålæg til madpakken. Ved en anden post var temaet frugt, hvor der bl.a. 
var smagsprøver og ideer til madpakken.
Og det er netop den sunde madpakke, der er hovedtemaet for arrange-
mentet. En sund og nærende madpakke er alfa og omega for, at børnene 
har energi til den krævende skoledag. 

Et af redskaberne til arrangementet er madpakkehånden. Madpakkehån-
den med dens fem fingre er en enkel huskemodel for, hvad der skal i 
madpakken. Madpakkehånden gør det nemt at huske på madpakken, 
både når vi køber ind, og når vi skal smøre madpakken. Det er den 
samme huskeregel, uanset om madpakken er til et barn eller en voksen, 
mand eller kvinde, om man er traditionel eller eksperimenterende, eller 
om man bruger få eller mange penge på madpakken. Det handler bare 
om at huske på de fem fingre, så kan man sammensætte en lækker, sund 
og varieret madpakke.

Arrangementet begyndte kl. 16.30 og sluttede kl. 18.30. Når familierne 
har været rundt ved de forskellige poster, sluttes dagen af med fælles 
aftensmad. 

I år deltog halvdelen af familierne fra 0. årgang ved arrangementet. Hele 
84,6 % af forældrene oplever at have lært noget nyt om sund mad ved 
arrangementet. En af forældrene udtaler, at ”(jeg) tror mine argumenter 
overfor min datter omkring sund mad virker bedre efter i dag, nu hvor 
fagfolk har forklaret, hvad der fungerer”. En anden udtaler ” jeg synes 
arrangementet er godt for at styrke et sammenhold og for at lære foræl-
drene at kende”. 

På den måde kan arrangementet være med til at støtte op under de 
gode diskussioner og vaner hjemme hos den enkelte familie og i klas-
seværelset. Det var et rigtig godt arrangement, og alle deltagende børn 
og forældre vil gerne komme til et lignende arrangement en anden gang.

Stjerneløb med fokus på sund kost og sunde tænder
- et projekt under den boligsociale helhedsplan

Mange steder er der huller og niveauspring i stibelæg-
ningen. En udbedring vil kræve en total omlægning af 
stierne, hvilket kræver prioritering af anlægsmidler på 
det kommunale budget. Vi har de sidste par år forsøgt at 
få prioriteret anlægsmidler til genopretning af stibelæg-
ningen, men desværre er andre anlægsprojekter fundet 
vigtigere. 

Vintervedligeholdelse
Vi har igen i år kunnet konstatere, at stierne på Høje 
Kolstrup er meget farlige at færdes på, når frosten sæt-
ter ind.
Disse stier burde vintervedligeholdes så de ikke er far-
lige at færdes på. Desværre har kommunen heller ikke 
i år formået at udføre en rimelig vintervedligeholdelse 
på Høje Kolstrup, hvilket vi er i dialog med forvaltningen 
om. Målet er at hovedstierne incl. trapperne til buslom-
merne altid kan være sikre at færdes på.

Opleves farlige situationer hvor stier, trapper og veje 
ikke er vintervedligeholdt opfordres du til at indmelde 
den manglende rydning/saltning direkte til Aabenraa 
kommunes vintertjeneste der har vagtnr. 28993596 (be-
svares i tidsrummet 0700-2000 alle dage.)
Hans Peder Thomsen 
Formand Høje Kolstrup Bydelsråd

Vedligeholdelse af stier og grønne områder på Høje Kolstrup

Af Sanne Pedersen
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Projekt om forskellige medier hos 
Mariehøns-stuen i Børnehaven Spiretoppen
Projektet om medier opstod efter at et barn på stuen spurgte ind til hvordan man kan komme i fjern-
synet. Det optog en del af børnene, hvorefter pædagogerne gik i gang med at planlægge didaktikken 
(hvordan vi kan tilrettelægge pædagogikken, så vi kan bibringe børnene viden om emnet):

Overordnet mål:
- at børnene tilegner sig viden om forskellige medier, som kommunikations form.
Mål:
- at børnene tilegner sig viden om forskellige slags medier som avis, radio og fjernsyn.
Delmål:
 At børnene får kendskab til:
- avisen i papirudgave, hvad og hvordan kan vi bruge den, hvordan kan man lave avisen
- den digitale avis, og hvor kan man finde den
- tv- og radio avis
- at lave et interview
- en radiostation, en tv studie, en avisredaktion
- professioner som journalist, radio- og tv-vært, tegner
- radio og tv udstyr: biler med sendeudstyr, tv-kamera, fotoudstyr, lydudstyr og trykkeri
- at producere deres egen avis og radioudsendelse.
- at samarbejde om den fælles opgave
- at fordele roller

Til samling præsenterede vi børnene for forskellige medier: Aviser, radio og tv. Vi startede med at læse i aviser. Vi 
læste bl.a. nyheder, forskellige artikler og vejrudsigten for børnene, og børnene kommenterede på avisens billeder 
og var meget optaget af det.
Sideløbende fik personalet lavet aftaler om besøg hos DR, Mediehuset i Aabenraa og TV Glad.

Børnene lavede interviews med bl.a. lederen i børnehaven og børn fra forskellige stuer. Emnerne var: ”Hvad laver en 
leder i Børnehaven Spiretoppen? Hvad er et venskab? Hvad laver Spilop-stuen til deres samling?
Børnene havde formuleret og forberedt spørgsmål i forvejen, og fordelt rollerne, så nogen var journalist, og andre 
var fotograf og tog forskellige billeder undervejs efter eget valg.
Avistegnerne fik tegnet de flotteste billeder af sig selv, men ikke alle ville levere deres tegninger til avisen. Nogle 
ville helst beholde deres egen tegning. Efterfølgende er der blevet skrevet artikler og der blevet valgt nogle billeder 
til den kommende avis, som vi er ved at udgive i børnehaven. Mariehønsenes helt egen avis. Vi er meget stolte. 

Mariehønsene på besøg hos Danmarks Radio
Torsdag den 18. januar 2018 begyndte med at børn og voksne på stuen hørte radioprogrammet P4 med stor op-
mærksomhed og interesse.
Grunden til dette var, at vi skulle besøge Danmarks Radio den dag. Med madpakkerne i rygsækken tog vi bybussen 
ned til Aabenraa. Ved ankomsten til DR fik vi en fin modtagelse af radioværten Simon.
Vi blev vist rundt i samtlige rum og så og hørte om de forskellige funktioner: der hvor journalisterne skriver historier til 
kommende radioudsendelser, og der hvor nyhederne, musikken og historierne bliver fortalt til alle os der hører radio. Det 
der gjort det største indtryk på børnene var en sendebil som har en meget høj antenne og store DR bogstaver på siden af 
bilen.Til sidst var børnenes nysgerrighed indfriet, madpakkerne var spist og en lille gave fra Simon og DR var i lommen.  
                                               

På besøg hos Troldeungerne
Josefine, Frangis og Jeyshan besøgte en formiddag,”Troldeungerne” for at tale om venskaber.
Børnene fik stillet spørgsmål til 4 af deres kammerater, som legede sammen i fællesrummet. 
- Er i meget gode venner? - Ja, der er vi.
- Leger i godt sammen? - Rigtig godt.
- Hvad er en god ven? - Når man er dygtig til at lege sammen. Venner kan trøste hinanden og kan læse bøger sam-
men. 
- Har I nogen gode venner? - Ja, vi har mange venner i børnehaven og kan også få nye venner. Vi har også voksne 
venner.                                                                                                        
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Hvad laver en chef i børnehaven Spiretoppen?
Frangis, Milas og Danish, vil undersøge hvad børnehavens leder Vivi laver i børnehaven. 
De tre børn har selv forberedt spørgsmålene til interviewet. Opgaverne mellem børnene blev fordelt efter deres eget 
ønske. Milas og Danish ville være journalister og Frangis ville være fotograf og sådan blev det. 
Børnene var interesseret i at vide, hvad en chef laver i børnehaven, og hvad hun arbejder med på hendes kontor. De 
ville også gerne vide, om hun kender alle børnenes navne.
Vivi var meget glad og imødekommende, da hun snakkede med børnene. 
Børnene fandt ud af at en chef i børnehaven laver mange forskellige ting. Hun laver arbejdsplaner og indberetter løn 
for de voksne som arbejder i børnehaven, betaler regninger for de ting som bliver købt, holder møder med børn og 
voksne, skriver og læser breve på computeren, snakker i telefonen og laver aftaler. 
Børnene var meget imponeret over, at Vivi kan huske alle børnenes navne og nogle af deres forældres navne. Vivi 
har en ”meget tyk og vigtig mappe”, hvor hun kan finde oplysninger om hvor børnene og deres familier bor. Mens 
Milas og Danish havde travlt med at afklare deres spørgsmål, havde Frangis taget nogle gode billeder.

En samling hos Spilopperne
En tirsdag formiddag har Tanish, Astra og Shabulat besøgt Spilopperne og var med til deres samling. Den dag ville 
vores dygtige journalister finde ud af, hvad børnene taler om til samlingen. Spørgsmålene var som sædvanlig for-
beredt af børnene selv. 

På spørgsmålet om, hvad børnene laver til samlingen kom der følgende svar:
- Vi sidder pænt
- Vi synger forskellige sange 
- Læser bøger 
- En pædagog styrer samligningen                                                                                                                                                                                                                      

Tanish ville gerne vide, om børnene har det godt.
De fleste børn svarede positivt. Men et enkelt barn sagde at han havde det ikke så godt, fordi at det var alt for varmt 
i dag. Astra tog fine billeder under interviewet.

Opsummering af det pædagogiske projekt:
Vi arbejder videre med vores spændene projekt, og vil fortsætte det indtil vi havde lært alt det, som vi synes giver 
mening for børnene. Undervejs har vi mødt meget venlige og positive professionelle som har fortalt om, og vist os 
deres arbejdsplads i medieverdenen. 

Med venlig hilsen pædagogerne Pia, Mette og Elena 
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Stævnet blev udbudt i rækkerne fra U6 til U15 drenge og 
piger. Følgende rækker blev afviklet: U6 Mix - U7 Mix - U8 
drenge - U9 drenge - U10 drenge - U11 drenge A - U11 
drenge B - U11/12 piger - U12 drenge - U13/14 piger 
samt U14/15 drenge.

I år slog stævnet rekord ift. antal deltagende: Stævnet 
blev besøgt af 73 hold fra 25 forskellige klubber. Mange 
klubber fra det syd- og sønderjyske, men også klubber 
som Hedensted IF, EfB og Kolding Boldklub var repræ-
senteret. Vi er naturligvis stolte af at kunne tiltrække 
hold og klubber langvejs fra.
 
Jeg startede arbejdet med stævnet tilbage i september 
måned. Min første opgave var at beslutte, hvilke ræk-
ker stævnet skulle udbydes i, og derefter skulle stævnet 
promoveres. Siden september har jeg brugt ca 10 timer 
om ugen på at planlægge stævnet. Mine opgaver har væ-
ret alt fra kontakt til klubber/trænere, finde sponsorer, 
bestille præmier, indkøb til cafeteria, finde hjælpere til 
weekendens opgaver, lave kampprogram. 
 
Mange timers arbejde kulminerede med en fremragende 
weekend i Agoraen. For mig er det alle de frivillige ar-
bejdstimer værd. Det er fantastisk at få lov til at være en 
del af et stort arrangement i lokalområdet. Jeg er både 
glad og stolt over, at klubben for fjerde år viser mig den 
tillid trods min unge alder. 

I weekendens løb hjalp mange frivillige til. De kom fra 
både nær og fjern, og hjalp med både store og små op-
gaver. 

En stor tak skal lyde til klubbens formand Helle Dantoft. 
Helle stod for cafeteriaet hele weekenden. I weekendens 
løb assisterede Thomas Andersen (tidligere hjælpetræ-
ner i klubben), Mathias Schmidt (tidligere spiller i klub-
ben) og Noah Dantoft, som er søn af Helle og spiller på 
klubbens U14 hold. 

Derudover hjalp Jakob og Lena Thorøe også til i cafeteri-
aet. Jakob er tidligere træner i klubben, og det glæder os 
meget, at han forsat bakker op om vores arrangementer.

Fra Høje Kolstrup Boldklubs fodboldafdeling 
Stævne i weekenden fredag-søndag 17.-19. november 2017

Noah hjalp også til som dommer i U6/U7 rækkerne lørdag 
formiddag. Det gjorde han sammen med Toke Roworth, 
som også er spiller på klubbens U14 hold. 

Mette Bendixen og Karen Knudsen fra Esbjerg fortjener 
også en stor tak. Det er to af mine gode veninder, som for 
andet år i træk hjælper til ved vores stævne. De havde 
mange opgaver i weekendens løb, da vi både hjalp til 
ved præmieoverrækkelser, dommerbordet og cafeteriaet. 
Derudover tog Karen også en tørn på banen med fløjten 
i hånden.

I år meldte en ny hjælper sig på banen. Efter mit opslag 
tidligere på efteråret i Gadespejlet henvendte Ole Eltved 
sig til mig. Han er pensionist og bor her på Høje Kolstrup. 
Ole hjalp ved både cafeteria og dommerbord. Han var et 
rigtig dejligt bekendtskab, og vi håber at Ole vil hjælpe 
os en anden gang. Lasse Madsen og Niclas Sejrup samt 
klubbens bestyrelsesmedlem Jesper Ælmholdt hjalp til 
som dommeri løbet af weekenden.

Der skal også lyde en tak til Mikael Bøllund, Tavs Roworth 
og Dorte Nielsen samt Casper Larsen, som hjalp til ved 
dommerbordet weekenden igennem. Holger Jørgensen 
og Bent Nielsen havde endnu engang en stor andel i fod-
boldens succes her på Høje Kolstrup. De har siden sep-
tember assisteret mig med planlægningen og weekenden 
igennem hjulpet til med diverse opgaver. Derudover har 
Bent også deltaget i stævnet med hans U13 piger. De 
kæmpede sig vej til finalen, men måtte se sig slået af 
HFK efter en hård fight.
 
Klubben var repræsenteret med 10 hold i følgende ræk-
ker: U6/U7 mix, U8 drenge, U9 drenge, U10 drenge, U11 
drenge A &B, U13/14 piger samt U14/15 drenge. Som 
tidligere skrevet nåede U13/14 pigerne finalen mens U11 
drenge A måtte se sig slået i semifinalen. Alle klubbens 
spillere kæmpede og figthede det bedste de havde lært.
 
Alt i alt en rigtig god weekend for Høje Kolstrup Boldklubs 
fodboldafdeling. 

Vi glæder os allerede til næste år - Line Jørgensen 
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Kim Arnsbæk - Kåret til 
Årets Fodboldleder 2017
Tavs Roworth - Fra Facebook - Høje Kolstrup Boldklub 81

Trænere og ledere var i januar samlet på Rødekro Kro til 
en hyggelig sammenkomst. Traditionen tro skulle ‘Årets 
leder 2017’ kåres. Prisen gik til træner Kim Arnsbæk. 
Kim har gennem de seneste år ydet en stor indsats i 
klubben, både som træner og i bestyrelsen. 
Han er vellidt blandt forældre og spillere, og giver altid 
en hånd med ved diverse arrangementer i klubben. 

Til daglig træner Kim U11 drenge i klubben. Derudover 
har han været sportslig ansvarlig, bestyrelsesmedlem 
og tidligere træner for klubbens nuværende U14 Dren-
ge.
Det er tredje gang, prisen bliver givet. Første gang den 
blev givet var i 2015, hvor den daværende formand 
Holger Jørgensen modtog prisen. I 2016 blev endnu en 
formand, Helle Dantoft tildelt prisen.

Stort tillykke med prisen!
I sin tale til prismodtageren sagde formand Helle Dantoft følgende:

”Prisen, årets leder, går i år til en ildsjæl, som har gjort mange store indsatser i Høje Kolstrup Boldklub.
Vedkommende har gjort et kæmpe benarbejde i klubben. Såvel i det daglige som ved arrangementer og stævner. 
Vedkommende er vores ansigt udadtil, er vellidt blandt forældre, børn og os frivillige.

Han har formået at rekruttere frivillige samt spillere. Ikke mindst, formår han at fastholde spillere, hvilket også be-
mærkes ved de hold han har trænet gennem årene. Fodbolden har uden tvivl været hans prioritering, men det har 
klubudvikling også.Han har fingeren på pulsen inden for sporten og lærer altid fra sig, til stor gavn for os frivillige og 
ledere i klubben. Det er med glæde, vi i år har besluttet at kåre Kim Arnsbæk til Årets Leder!”

På sin Facebook side skrev Kim:
”Jeg er stadig tom for ord, hvilket ellers ikke plejer at ligne mig.  En fornem titel som denne, gives ikke til enhver. 
Det er virkelig stort og nok også den største ros man kan få for det man laver. 
Men årets leder bliver man ikke, hvis man ikke arbejder godt sammen med sine trænerkollegaer og bestyrelse. For 
ikke at glemme de børn man arbejder med i klubben. Uden jer, så ville det ikke være sket.
Til slut får I lige et TAK for udnævnelsen.”

Vellykket julearrangement i Agoraen
Af Lene Gad

Traditionen tro var der 1. søndag i advent 2017 julemar-
ked og juletræsfest i Agoraen.

I foyeren havde 14 udstillere medbragt deres fine ting til 
salg. Der var alt fra juledekorationer, papirklip, tøj og strik 
osv. Familiebasen havde en bod, hvor børnene kunne klip-
pe og klistre, og i Paraplyforeningens bod kunne man lave 
sin egen juledekoration.
Juletræsfesten foregik nede på halvgulvet. Her var der 
dækket op til over 300 personer, og midt på gulvet stod 
selvfølgelig det store juletræ.
Der blev danset om juletræet, og der var fint Lucia optog. 
Der var julehistorie for børnene, og julemanden blev væk-
ket og dansede med om juletræet. Til sidst delte juleman-
den slikposer ud til børnene.
Under hele arrangementet var cafeteriet åbent, og der 
kunne købes forskellige ting, fx æbleskiver og gløgg, kaffe 
og kage, og pølser, pomfritter osv.
Igen i år var fremmødet stort. Der var stort set fyldt op 
i salen, og der var en rigtig god stemning. Børnene fik 
leget, danset og snakket med julemanden, mens foræl-
drene kunne hygge sig.

Paraplyforeningen siger tak til alle fremmødte og håber på 
lige så stor succes i 2018. 
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Kommende arrangementer på Høje Kolstrup

HØJE KOLSTRUP BOLDKLUB
HÅNDBOLD indkalder til

Generalforsamling i Agoraen
Mandag d. 19.03.2018 kl. 19.30

Forslag til behandling skal være formanden 
i hænde 7 dage før.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PARAPLYFORENINGEN 
indkalder  til

GENERALFORSAMLING 

d. 21.03.2018 kl. 19.00

i Netværksbasen på Uglekær

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ren Dag på Høje Kolstrup

Igen i år arrangeres der Ren Dag i vores om-
råde. Ren Dag er et projekt gennem Danmarks 
Naturfredningsforening, Arwos og Aabenraa 
Kommune, hvor Paraplyforeningen er arrangør 
af dagen.

Arrangementet finder sted 
søndag den 22. april 2018

Vi mødes ved Agoraen kl. 9.00, hvor boligfor-
eningerne sørger for kaffe og rundstykker til 
alle fremmødte.
Derefter samles der affald langs stier og vej-
kanter i Høje Kolstrup. Sække og ruter uddeles 
på dagen. Medbring selv handsker og evt. af-
faldsopsamler.
Som afslutning er der pølser og sodavand ca. 
kl. 12.00

Vi håber, rigtig mange finder tid til at bruge en 
formiddag på den gode sag, så vi kan holde 
vores område pænt og rent.

Der er ingen tilmelding – du skal bare møde 
op på dagen!

Venlig hilsen Paraplyforeningen

Høje Kolstrup Bydelsråd

Generalforsamling

21. marts 2018 kl. 19.30

Frueløkke 250
Dagsorden

1.  Valg af dirigent

2.  Bydelsrådets beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til 
 godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 (valgperiode 2 år):
 a. Hans Peder Thomsen 
 b. Erling Jørgensen 
 c. Chresten Hedegaard 

6. Valg af suppleanter (valgperiode 1 år):
 a. Hans Christian Jensen 
 b. Per Matzen 

7. Bestyrelsesmedlemmer der ikke vælges på 
 generalforsamlingen præsenteres:
 a. Per Hansen almene boligforenger
  på Høje Kolstrup
 b. Holger Jørgensen Børn og unge-  
  området på Høje Kolstrup

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

ÅRSKALENDER 2018
Planlagte arrangementer

1./2. september Stafet For Livet, 
   Team Høje Kolstrup
   Agora, Nyløkke 2

9. september  HKB Loppemarked
   Agora, Nyløkke 2

2. december  Juletræsfest
   Agora, Nyløkke 2
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Kolonihaver 
Kolonihaveforeningen Skovgaards-
parken. 
Kontakt Steen Uldall Hansen 
6055 9901
E-mail: skovgaardsparken.hf@
gmail.com

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 Vivi Asmussen
tlf: 2974 8058
mail:vasm@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 tilbyder:
Puslinge Gymnastik, CrossGym for 
voksne og unge/teens samt Moti-
onsgymnastik på flere planer.
Kontakt Solveig Petersen på
solveigpetersen@jubii.dk eller tjek 
www.aaig.dk/gymnastik.

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

Agoraen
Områdets idræts- og kulturhus.
Nyløkke 2 - 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
2148 7922
Ungekonsulent 
Brian Berg Christensen
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 - 7376 8300
SFO 0-3. årgang: 7376 8684
SFO 2: 7462 6903
Lærerværelse: 7376 8311

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

 

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 Firmaidræt
Har badminton tirsdage i Agoraen. 
Formand: Hans Jørgen Christensen.  
Mail: aabenraa@aafi.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.

HK Boldklub- Fodbold
Kontakt Bent Nielsen 7462 8714. 

HK Boldklub- Håndbold
Kontakt Ulla Kristensen 4037 8910

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

MK78 - Håndbold 30+ Piger
Kontakt træner Sissel Elholm 
4077 8851.

HK
Vejviser



Velkommen 
hos Klinik 505
Her hos mig kan du få:

 • ordnet dine fødder
 • løsnet stive muskler
 • få vokset dine ben
 • få lagt fin neglelak  
   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


