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Tekst & fotos: Karsten Espersen

                                                 

SANKT HANS aften lørdag, den 23.juni 2018 

Igen i år afholdes der traditionen tro, 

SANKT HANS aften på Høje Kolstrup 

ÆLDRECENTER LERGÅRD og beboerne glæder sig 

Følg flagene til det smukke område 

lørdag, den 23. juni fra 18.00-22.30 Pladsen åbner kl. 18.00. 

Der kan købes almindelige Ringriderpølser. Øl, vand og vin, samt kaffe og 
hjemmebagte kager. Snobrød til børnene. 

Overskuddet går ubeskåret til Sankt Hans festen 2018. Der må derfor 
ikke medbringes drikkevarer. 

Kl. 20.15 BÅLTALE VED SOGNEPRÆST, Tine Baarts Andsager, 

Bålet tændes ca. kl. 20.30 

Venlig hilsen Høje Kolstrup SANKT HANS UDVALG 
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FAKTA
• Da regeringen i 2010 begyndte at kategorisere boligområder var Høje Kolstrup på den såkaldte ghetto  
 liste,  men slap fri af betegnelsen i 2013. Dog optræder området i den seneste kategorisering som   
 ”udsat boligområde”.  
• Boligområdet har mange indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund, 40,3 pct. mod 5,8   
 pct. i kommunen generelt.  
•	 Integration	er	et	af	fokuspunkterne	i	den	fireårige	boligsociale	helhedsplan,	der	arbejdes	med	i	området		
 i et fællesskab mellem Aabenraa Kommune, Aabenraa Andels Boligforening og Kolstrup Boligforening   
 med støtte fra Landsbyggefonden.
• I helhedsplanen arbejdes med aktiviteter, der skal øge tryghed og trivsel i boligområdet og fastholde   
 beboere i uddannelse og job. Desuden er der forebyggende aktiviteter, der skal bidrage til at bryde den  
 negative sociale arv.
• I boligområdet er andelen af beboere tilknyttet jobcentret faldet fra 49,5 pct. til 45,4 pct., ifølge mini-  
 steriets tal. 

Jobindsats på Høje Kolstrup giver fine resultater
Andelen af beboere på Høje Kolstrup, der er tilknyttet 
jobcentret, er det laveste i over fem år. Med en særlig 
indsats er 81 borgere hjulpet i varig beskæftigelse på 
under	to	år.		Jobguide	finder	borgernes	”skjulte”	kva-
lifikationer.	

Det lønner sig, at Jobcenter Aabenraa har en udstatio-
neret medarbejder på Høje Kolstrup. På knap to år er 
81 af områdets beboere kommet i varig beskæftigelse 
igennem ordningen, der er led i en boligsocial indsats i 
samarbejde mellem kommunen, områdets almene bo-
ligforeninger og Landsbyggefonden. Dermed er man 
godt på vej til at opfylde en målsætning om 200 i varig 
beskæftigelse	i	løbet	af	fire	år.	

Indtil videre er andelen af beboere, der er tilknyttet 
jobcentret, faldet fra 49,5 pct. til 45,4 pct., og det er 
nu på det laveste niveau i over fem år.

Jobcentrets udstationerede medarbejder er jobguide 
Kim Skovbo Winther, som holder til i Netværksbasen 
sammen med blandt andre sociale viceværter – pro-
jektmedarbejdere fra Center for Socialpsykiatri og Ud-
satte.	 Jobguiden	 har	 flere	målgrupper,	men	med	 en	
høj	andel	af	beboere	med	indvandrer-	og	flygtninge-
baggrund er integration sat højt på dagsordenen i den 
boligsociale indsats. 

Kigger bagom personen
Det er let for beboerne at komme ind i Netværksba-
sen – i stedet for at tage ned i byen til jobcentret, og 
Kim kan bruge mere tid på hver enkelt. Ikke mindst 
for mange indvandrere viser netop det sig at være ind-
gangen til arbejdsmarkedet. 

- Jeg bruger tid på at skabe relationer til beboerne og 
lytte til deres historik. Når man kigger bagom perso-
nen,	er	der	en	masse	kvalifikationer,	som	de	selv	har	
haft svært ved at bringe i spil på det danske arbejds-
marked, siger Kim, der fokuserer på at afdække, hvad 
de har lavet før i deres hjemland, og hvordan det kan 
bruges på arbejdsmarkedet her. 

Det er ofte inden for nicher, for mange kommer fra 
kulturer med en anden form for arbejdsmarked og 
jobtyper,	som	ikke	findes	her	eller	kræver	andre	
kompetencer.

-	For	nogle	beboere	tager	det	rigtigt	lang	tid	at	finde	
en	indgang	til	arbejdsmarkedet.	De	kan	have	flere	
problemer end ledighed, som forstærker hinanden. 

Det kan være kriser i familien eller økonomien, psyki-
ske traumer fra oplevelser i fortiden eller misbrug. Det 
er vigtigt at have nogen at tale med om alle de ting, og 
Netværksbasen kan lave en helhedsorienteret indsats 
for beboerne, fortæller jobguiden.

Jobcenter ser stor gevinst
Jobcenter Aabenraa betragter ordningen som en suc-
ces. Kontorleder Nikolaj Stage Jensen siger:   -  Det 
viser, at det nytter at gøre en særlig indsats i et bo-
ligsocialt projekt. Det er yderst tilfredsstillende – selv i 
lyset af, at vi generelt har en god udvikling i ledigheds-
tallene. Men vi kan det kun, fordi det er et projekt. I 
den normale drift har vi ikke ressourcerne til det.   

En stor del af gevinsten kommer af, at jobguiden fy-
sisk er placeret i boligområdet, siger kontorlederen: 

- Jobguiden kan arbejde med hele beboerens sociale 
netværk og har samtidig jobcentret i sin ryg, hvor han 
kan trække på alle vores virksomhedskonsulenter, når 
de	rigtige	match	skal	findes.	På	den	måde	har	vi	ad-
gang til at tage fat i ting, som vi skulle bruge rigtigt 
meget energi på ellers. 

Virksomheder skal se mulighederne 
Ifølge jobguiden, Kim Skovbo Winther, er det først og 
fremmest sproget, som giver barrierer, når indvandre-
re skal i job: 

- De får lært de basale ting på sprogkurser, men det 
faglige sprog kræver mere. Derfor har vi nu et initiativ 
med kompetenceløft, hvor beboerne kan få specielt 
tilrettelagt undervisning Vi har for eksempel en be-
boer, der gerne vil i arbejde som vagt, men for at han 
kan komme i gang, skal han have nogle godkendelser, 
som kræver, at han behersker de faglige udtryk. 

Der er dog også mange uskrevne regler på arbejds-
pladserne, og nogle steder bruges en rå tone, som kan 
være svær at vænne sig til. 

-	Derfor	gælder	det	også	om	at	finde	frem	til	virksom-
heder, hvor man har tålmodighed og forståelse og kan 
se mulighederne, siger jobguiden (fortsættes næste side)Tekst & fotos: Journalist Henriette Pilegaard
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Autopolstrer Bjarne Johansen Jobguide Kim Skovbo Winther

Bjarne & Wahid i værkstedet 
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Wahid Azizi fandt sin hylde: 
- Jeg er skomager – og det her ligner lidt
Wahid Azizi er opvokset på en lille skofabrik i Afgha-
nistan	og	havde	først	svært	ved	at	finde	sig	til	rette	i	
job i Danmark. Men med hjælp fra jobguiden på Høje 
Kolstrup har han nu fundet sin rette hylde – hos en 
autopolstrer i Padborg. 

Nu kan jeg trække vejret
37-årige Wahid Azizi ser virkelig lettet ud og kigger 
rundt i værkstedet: 

- Jeg føler, at jeg har været igennem en svær tid. Men 
nu er det blevet godt. Her føler jeg mig hjemme, siger 
han. 
Wahid kom til Danmark fra Afghanistan i 2009, og 
hans kone kom også hertil. I begyndelsen boede de i 
en	dårlig	bolig	i	Padborg,	hvor	deres	lille	søn	fik	allergi.	
Der var også bøvl med opholdstilladelsen.
- Så kunne jeg ikke arbejde, og det er dyrt at leve i 
Danmark, husker Wahid.
Senere	flyttede	de	til	Hørgård	på	Høje	Kolstrup,	 i	en	
nyrenoveret bolig med deres to børn, drengen, som 
nu er syv år, og en pige, der nu er fem.
- Det er et godt område. Vi er meget godt tilfredse. 
Det er tæt på børnehaven, skolen og sygehuset, siger 
Wahid.

Ville ikke sidde hjemme
Wahids kone, Elahe, tog en uddannelse og begyndte 
at	arbejde	som	sosu-hjælper.	Wahid	fik	tidsbegrænset	
arbejde i forbindelse med renoveringerne på Høje Kol-
strup	og	senere	i	et	kloakfirma.	Det	fungerede	ikke	for	
Wahid, der heller ikke trivedes med den rå tone, der 
blev brugt af sjakkets formand. 

Wahid er vokset op i byen Herat tæt på grænsen til 
Iran, hvor faren havde en lille skofabrik. Fra han var 
dreng, var han altid med på skoværkstedet og gik til 
hånde, og som voksen var han med til at producere 
sko og drive forretningen. 

- I Danmark ville jeg også gerne arbejde. Der er nogle 
mænd, som sidder hjemme hele dagen og ryger og 
kigger ud ad vinduet. Det ville jeg ikke.

Fra sko til indtræk
Wahid kom i kontakt med jobguiden, Kim Skovbo 
Winther, der er en del af den boligsociale indsats på 
Høje Kolstrup. 
Jobguiden snakkede med Wahid og spurgte ind til, 
hvad han egentlig kunne.
Han havde altså fremstillet lædersko i 20 år, og noget 
af det var håndarbejde. Det måtte kunne bruges til 
noget. 

Og da Wahid kom i gang med autopolstring, var han 
på rette spor. Nu har han i mere end et år haft fast ar-
bejde i værkstedet hos autopolstrer Bjarne Johansen 
i Padborg. 

- Vi manglede en mand, og da jobguiden kom med 
Wahid, var jeg overrasket over, hvor godt han talte 
dansk. Konen var også med for at se, hvad han skulle 
lave, husker Bjarne. 

Håndværket var på plads
Prøvetiden	i	værkstedet	gik	fint	for	Wahid.	

- Håndværket lå naturligt til ham. Jeg kunne se med 
det	samme,	at	han	havde	prøvet	at	arbejde	med	fing-
rene før. Han er interesseret, og når han får vist ting, 
så gør han det, siger Bjarne, som har drevet værkste-
det siden 2006 med små vognmænd som kunder. Her 
får de nyt indtræk i lastbilernes kabiner og udstyr som 
musikanlæg og køleskab. Chauffører tilbringer mange 
timer i deres kabine, og den må gerne være lækker og 
moderigtig. I nogle år har det været lyse farver, der 
var hotte, men nu er rød og mørke træfarver kom-
met tilbage – lidt ligesom i køkkener. Der var nogle 
svære	år	efter	finanskrisen,	hvor	Bjarne	var	nede	på	
to mand, men siden er det gået frem, og nu er de 15. 
Det er dog ikke særlig let at få nye folk, da der ikke 
bliver uddannet ret mange autosadelmagere. Bjarne 
har haft tre lærlinge, men skolen ligger i Skive, og der 
blev	en	lærling	forelsket	og	flyttede	derfor	til	Sjælland,	
mens en anden selv har etableret værksted på Fyn.

Så Bjarne har nu et godt blandet mandskab med po-
lakker, tyskere, en fra Balkan og så altså Wahid. Det er 
altså ikke dansk, der giver sprogbarrierer, men mere 
at nogle ikke forstår engelsk. 

Konen bliver sosu-assistent
Efter	den	første	tid	fik	Wahid	et	større	arbejdsområde.	
Det er hans specialitet at sy knapper i betrækket. Det 
ligner lidt håndværket fra skofabrikken. 

 - Jeg kan godt li’ det her job. Det er en god oplevelse, 
siger Wahid, som ser tilbage på sin egen barndom og 
glæder sig over, at hans egne børn kan vokse op på 
Høje Kolstrup.
- De oplever så meget sjovt i børnehaven, de kan gå 
i skole, og min søn er begyndt på fodboldholdet. Han 
hygger sig og er glad for det. 

Wahid glæder sig også over, at familien nu har råd til 
at købe legetøj og rigtige møbler, og at de kan tage i 
Legoland. De har nu fået så meget overskud, at Elahe 
begynder at videreuddanne sig til sosu-assistent, og 
for nylig har Wahid købt en stor familiebil. Stoltheden 
lyser ud af ham, når han viser den frem på parkerings-
pladsen. Og jo, han har også vist den til jobguiden, 
Kim, på Høje Kolstrup.

Wahid med den nye bil
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Tekst & fotos: Karsten Espersen

Det blev et veritabelt tilløbsstykke, da Kolstrup 
Boligforening lørdag den 28. april havde arrange-
ret åbent hus i den allersidste etape af det reno-
veringsprojekt på Høje Kolstrup, der har stået på 
siden 2009. 

Alene i løbet af den første time, havde godt og vel 
100 interesserede været igennem de 2- og 3væ-
relses lejligheder, der stod åbne for de besøgende i 
boligblokken på Hørgård. 

Projektet omfatter i alt 25 ny renoverede lejlighe-
der. Og allerede på dagen kunne en meget tilfreds 
formand for boligforeningen, Ove Stahl Schmidt, på 
forespørgsler	 fra	flere	af	de	besøgende,	meddele,	
at	9	af	boligerne	allerede	er	udlejet	med	indflytning	
den 1. maj. 

En nemmere boligform
Imellem de besøgende var en del repræsentanter 
for ”det grå guld”, altså mange ældre, som enten 
var i færd med, eller stod med overvejelser om at 
ville forlade det snart ”uoverkommelige” parcelhus. 
Derfor var de på jagt efter en bolig tættere på by-
miljø og med et mere begrænset ansvar for vedli-
geholdelsen. 

Blandt dem var ægteparret Hanne og Svend fra 
Bylderup, som sagde: 
-Nu har vi passet hus og have i snart et par men-
neskealdre. Derfor, mener vi, har vi nu behov for et 
andet indhold i tilværelsen. Nærhed til smuk natur 
og i gåafstand til et større bymiljø.

Åbent Hus i Hørgård trak flere end 100 gæster

Bydelsjournalisterne på Høje Kolstrup:
Fra venstre Vivi Sprenger, Alima Salman, Rasmus Schubert, Van Khiem Nguyen og Karsten Espersen

Hanne & Svend

Der skal overtrækssko på, inden
de	fine,	nye	gulve	betrædes!	

Foto: Journalist Henriette Pilegaard
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Nyt købmandspar i Rema 1000 på Høje Kolstrup

EN RIGTIG GOD  REN DAG 2018
- hvor ca. 30 morgenfriske mennesker og 1 hund  
efter rundstykkerne, som Boligforeningen havde 
sponsoreret, tog arbejdshandskerne på og vandre-
de ud i solskinnet.

Der blev samlet 135 kg affald – et godt bidrag til 
hele	Aabenraa	kommunes	flotte	 indsamlingsresul-
tat.

Arwos sponsorerede grillpølser og sodavand – lige 
hvad vi trængte til efter veludført arbejde.

Det kan næsten ikke være bedre end,  når arbejde 
og hygge forenes.

Tak til kaffebrygger, grillmester og Bents skolebus.

Mange hilsner og på gensyn næste år
Paraplyforeningen

Christine og Mik Skov Petersen på hhv. 38 og 41 år er det 
nye købmandspar, der overtog Rema d. 11. april og slog 
dørene op dagen efter.

Christine er udlært i Kvickly og har 16 års butikserfaring, 
hvor de sidste 6 år var som butikschef i Netto. Mik er ud-
lært butiks slagter i Kvickly og har været slagtermester i 
Leifs supermarked og Løvbjerg samt været afdelingsleder 
i Hanegal (produktion og salg af økologiske fødevarer).
Parret har været sammen i 22 år og har børnene Natali 
på snart 17 år og Niklas på 14 år, og de er bosiddende 
i Haderslev. De har i en årrække tænkt på, at de gerne 
ville arbejde sammen, så dette er en livsdrøm, der nu er 
gået i opfyldelse. De fortæller samstemmende, at de har 
fået en dejlig velkomst af deres kunder, og at de har haft 
en forrygende start på Høje Kolstrup.

Det	skal	være	nemt	for	kunderne	at	handle	i	Rema!	Så	
Christine er i gang med at dele varerne op i kategorier, så 
det bliver mere overskueligt for kunderne. Mik tilføjer, at 
de	vil	satse	på	at	få	flere	økologiske	varer	i	sortimentet,	
og at de løbende vil have sæsonbestemte varer. 

At være købmandspar kræver mange arbejdstimer. Va-
rerne leveres i løbet af natten, og Christine har som mål, 
at brød og grønt er fyldt op og klargjort, når butikken 
åbner kl.8.00. Det skal være klar til kunderne, så de kan 
få friske varer.

Mik fortæller at de allerede har etableret et godt sam-
arbejde med Aabenraa kommune, og er ved at ansætte 
en EGU lærling og en Flexjobber. Derudover har de 20 
ansatte i deres Rema butik. 

Høje Kolstrup har fået et Købmandspar der er villig til at 
sponsorere lokale aktiviteter. De har f.eks. lige sponso-
reret boller til Børnehaven Spiretoppen og Dagplejernes 
fælles tradition ”Sommer i by på Høje Kolstrup”. Hjerte-
foreningen og Gigtforeningen er også blevet sponsoreret. 
Og da en lokal skoleklasse gik og samlede affald op, kvit-
terede Christine og Mik med en vaffelis til alle, hvilket 
vakte jubel blandt de unge mennesker.

Høje Kolstrup har fået et dejligt, venligt og imødekom-
mende	købmandspar,	hjerteligt	velkommen!

Tekst & foto: Journalist Henriette Pilegaard

 Ren Dag 2018 - Fotos af Rasmus Schubert  
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Søren er den nye Sanne
Sanne Louise Pedersen, der i to år har været projektleder for den boligsociale indsats på Høje Kolstrup og fra 2011 
projektmedarbejder samme sted, går på barsel 1. juli. Hendes vikar bliver Søren Brink Larsen. 

Søren	er	33	år	og	er	for	nylig	flyttet	til	et	lille	bofællesskab	uden	for	Kolding,	hvor	han	bor	med	sin	kæreste	og	to	
piger. Søren er født og opvokset i Haderslev, men har studeret sociologi i København. Her begyndte han at interes-
sere sig for det boligsociale arbejde og skrev sit speciale inden for emnet. Efter studiet arbejdede han tre et halvt 
år ved Center for Boligsocial Udvikling. 

- Jeg har fået stor viden om det boligsociale arbejde, og nu glæder jeg mig meget til at komme ud og arbejde med 
det i virkeligheden, siger Søren, der er ansat i Netværksbasen til og med 30. juni 2019. 

Tekst: Journalist Henriette Pilegaard
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Den ene gruppe i Børnehaven Spiretoppen kaldes for ”Storebørns-
gruppen” - det er de største børnehavebørn, som skal starte i skole 
til august 2018

Og hvad betyder det så, når man skal starte i skole? 
Jo der skal øves en hel masse ting, så børnene bli-
ver skoleparate og klar til at starte i skolen. Vi leger, 
øver og børnene opnår kompetencer og får kendskab 
til forskellige aktiviteter, som kommer dem til gavn, og 
er med til at gøre dem skole parate. 

Vi arbejder med de sociale kompetencer; det er her 
børnene lærer at samarbejde, vise hensyn, lærer tur-
tagning (din tur – min tur), hjælper hinanden og udvi-
ser empati/ forståelse for hinanden.

De sociale kompetencer sættes i spil, både når vi hjæl-
per hinanden med at dække bord og rydde op efter 
aktiviteter i dagligdagen, når vi spiller spil, bygger hu-
ler i skoven og planter blomster i børnehaven. Det er 
her børnene erfarer at mange ting kan de selv, men 
sammen kan vi meget mere, når vi hjælper hinanden. 

At vise forståelse for hinanden i alle følelseslivets fa-
cetter er ligeledes grobund for udvikling af empatien 
for andre mennesker.

Sproget har ligeledes stor pædagogisk fokus, da det er 
grundlaget for vores kommunikation mennesker imel-
lem. Børnene lærer underbegreber og overbegreber 
f.eks. en stol, et bord, et skab og en sofa er møb-
ler. Navneord (en bus, lyset), udsagnsord (at køre, 
skinner), tillægsord hører sammen med navneord 
og beskriver/ bedømmer: (Bussen kører stærkt, ly-
set skinner klart) og forholdsord (oppe, nedenunder, 
foran, bagved). Modsætninger: størst og mindst, sur 
og glad, sort og hvid.

Børnene lærer ordene via leg og ord, der sættes på 
alle de aktiviteter, som sker i løbet af dagen, og det 
pædagogiske personale føjer ordene til. Når vi f.eks. 
læser en historie for børnene, benytter vi os af dialo-
gisk læsning, så børnene drages med ind i snakken 
om, hvad der sker i bogen.

Vi arbejder med rim og remser, lærer at lege med ord 
og lyde, og begynder at kende bogstaver, tal, former 
og	figurer.	

Alfabetet er på forskellig vis synligt på vægge og døre, 
og når foråret nærmer sig, begynder børnene at ken-
de de forskellige bogstavers udseende og lyde, og kan 
begynde at fortælle hvilket bogstav deres eget navn 
starter	med,	 og	 flere	 begynder	 at	 kunne	 skrive	 de-
res eget navn. Børnene kommer med bud på ord, der 
starter med de forskellige bogstaver.

At lege med matematik betyder at vi tæller, sorterer 
i farver og størrelser, samt bygger mønstre med for-
skellige	former	og	figurer.	Det	er	fantastisk	at	opleve	
børnenes koncentration, når de er optaget af at lære.

Og det er en stor glæde at se, når det lykkes for dem, 
at anvende deres kreativitet og fantasi og få lavet 
nogle fantastiske værker. 

Med kæmpe smil over hele ansigtet lyder det: ”Husk 
nu at tage et billede så min mor og far kan se, hvad 
jeg har lavet”.

Bevægelse	 -	 både	fin	 -	 og	grovmotoriske	aktiviteter	
planlægges i løbet af en børnehavedag – der bliver lø-
bet, hoppet, danset, klatret, gået ture, klippet, tegnet, 
lavet perleplader mm.
Afslapning og mindfulness er ligeledes en del af dagen.

Det gælder om at have en vekselvirkning mellem ak-
tivitet og at sidde stille og lytte, for at kunne mod-
tage en besked. Dagligt holdes der en samling, hvor 
børnene på tur har ordet og fortæller hvad der ligger 
dem på sinde. Det betyder, at børnene også lærer at 
vente på deres tur og at lytte til hinanden. Vi arbejder 
med dato, ugedage, måned, årstider, og hvornår det 
enkelte barn har fødselsdag.

At opføre sig ordentligt overfor hinanden er vigtigt 
for det enkelte barns og gruppens trivsel, så episoder 
hvor	der	opstår	konflikter	børnene	imellem	tages	al-
vorligt. Der samtales om det skete og børnenes følel-
ser, og personalet guider børnene til at komme frem 
til en forståelse for, hvorfor vi bør behandle hinanden 
ordentligt og med en gensidig respekt. 

Børnene er nysgerrige, og der kommer mange spørgs-
mål, som de ønsker svar på. I det arbejde benyttes 
også	iPad	til	at	finde	oplysninger	om	f.eks.	hvor	lang	
en hvalhaj er, hvad den spiser og hvordan den ser ud. 
At bruge digitale midler i børnehaven lærer børnene, 
at der er viden tilgængelig på nettet.

Andre emner der arbejdes med er kultur og kulturfor-
skellighed, forståelse for naturen, at være selvhjulpen 
med af og påklædning samt huske sine ting. Dertil 
kommer årstidsbestemte aktiviteter og traditioner. Vi 
har lige haft ”Sommer i by på Høje Kolstrup” og snart 
deltager vi i ”Høje Kolstrup løbet”.

Vi	 tager	på	udflugter	 i	 byen	og	 i	 naturen,	 skal	 bl.a.	
i nærmeste fremtid besøge brandstationen og på en 
udflugt	til	Barsø.

Igennem året i Storebørnsgruppen har Spiretoppen og 
Høje Kolstrup skole et tæt samarbejde, hvor børneha-
ven besøger skolen og omvendt.

Dette er blot nogle af de daglige pædagogiske aktivi-
teter, der er med til at gøre børnene skoleklare.
Nogle aktiviteter foregår i mindre grupper, andre med 
hele gruppen på en gang.

Vi arbejder i Storebørnsgruppen på at give børnene de 
bedste forudsætninger og kompetencer, så de kommer 
til at kunne manøvrere rundt både socialt og sprogligt, 
den dag de starter i skolen.

Med venlig hilsen 
Ildiko, Arne og Bente
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Storegruppen i Spiretoppen
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Musikinstrumentet ”Tambur” – en kurdisk tradition 
der lever på Høje Kolstrup

I Kurdisk forening lærer mange børn at spille på 
tambur og det foregår på Høje Kolstrup Skole, hvor 
børnene undervises én gang om ugen.

Tambur er et instrument, der er meget populær i 
den kurdiske kultur. I enhver kurdisk familie er der 
oftest én, der kan spille Tambur.

Mange kurdere har stor kærlighed for Tambur in-
strumentet med dens helt særlige klang. Tamburen 
der	med	sit	 slanke	og	spinkle	udseende,	 sine	fire	
strenge og sin helt specielle lidt triste klang, spilles 
på	en	særlig	måde,	hvor	fingrene	ligesom	trækker	
strengen, og derved frembringer de glidende vibre-
rende toner.

Musikerne kan gennem tamburens specielle toner 
udtrykke stærke følelser. Instrumentet er en vigtig 
del af kurdisk tradition og kultur, som alle kurdere 
er vokset op med.

Tamburen kan slet ikke undværes i kurdisk sang-
tradition og bruges derfor altid når der skal være 
fest som for eksempel bryllup, men bruges også til 
koncerter.

Den nye generation af kurdere, der vokser op her 
i Danmark lærer af familien, kærligheden til dette 
specielle instrument, og bærer derved traditionen 
videre. Kærligheden til tamburmusikken er levende 
og heldigvis har kurdisk forening lavet kurser for 
børn, så de også kan lære denne dejlige musik og 
dette helt særlige instrument at kende.

Det er en frivillig underviser på Høje Kolstrup Skole, 
der underviser børn i alle aldre.

Vi håber, at vore børn på denne måde vil vokse op 
med mange forskellige kompetencer, som de kan 
bidrage med på den smukkeste måde, til både den 
danske og den kurdiske kultur.

Ny sæsonstart - Håndbold

TRÆNINGSTIDER for HÅNDBOLD - SÆSON 2018/2019

Vi begynder d. 12.09.2018 i Agoraen med løbende tilmelding.

Onsdag kl. 17.00-18.00 årg. 2010, 2011 & 2012  PIGER/DRENGE

Med venlig hilsen
Høje Kolstrup Boldklub

Tekst & fotos: Alima Salman
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         Disc Golf på Høje Kolstrup 
 
 
 
 
 
 

 
Elsker du at kaste med frisbee? 

 
Kom og vær med til introdage til 

 
Disc Golf 

 på  
Høje Kolstrup 

 
 

Høje Kolstrup bydelsråd ønsker at anlægge en Disc Golf bane i området til brug for alle, og evt. en 
klub. 
 
Vi ønsker at lave tiltag, der giver beboere og gæster mulighed for at gå rundt i området og få luft, 
motion, samt venne- og familieoplevelser. Disc Golf er en sport, som kan levere netop det. 
 
Disc Golf er en sport, hvor spillerne kaster sine frisbees (aka disce) i færrest mulig kast ned i en kurve. 
Den spiller, der bruger færrest kast, vinder kurven. Det er disse kurve, der skal sættes op. 
 

 
Bydelsrådet vil gerne invitere dig og din familie til Introdage til Disc Golf på Høje Kolstrup 

 
 
På introdagene kan du prøve at kaste med rigtige Disc Golf fribees/disc’e og kaste mod rigtige Disc 
Golf kurve. Se, hvor langt du kan kaste en disc. Vi vil fællesskab prøve at kaste mod kurve, der er tæt 
på, men også kurve der er længere væk. 
 
Vi vil fortælle om, hvad Disc Golf er, hvordan det spilles, og hvordan vi kan komme i gang med banen 
på Høje Kolstrup. 
 
For at du får gode forklaringer og gode svar på spørgsmål, har vi inviteret rutinerede spillere, der har 
spillet Disc Golf i mange år. 
 

Du kan se billeder og finde mere info på www.facebook.com/DGpaaHK 
 

 
Introdage:  

Dato vil blive formidlet via ovenstående facebookside, og der vil blive delt sedler ud,  
når vi kommer tættere på. 

 
 

Med venlig hilsen 
Høje Kolstrup Bydelsråd 
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Klar,	parat,	start! Endnu et klistermærke i løbebogen Små Spiretop-løbere på vej over broen

Helle Roworth styrer træningen Så er der vand og sunde snacks Op- og nedvarmning til musik 

Spiretoppens børn kommer i topform til Høje Kolstrup Løbet

Klar, parat, start!
De	 fleste	 løbere	 fra	 børnehaven	 Spiretoppen	 på	
Høje Kolstrup er rutinerede. De har før deltaget i 
Høje Kolstrup Løbet, og de har været med til træ-
ningen,	som	børnehaven	hvert	år	gennemfører	fle-
re gange i ugerne op til løbet.  

Til træningen denne fredag er der dog også nye 
børn og treårige tumlinger, som bedst kommer af 
sted med en voksen eller en kammerat i hånden. 

I	flokken	af	små	løbere	er	der	enkelte,	som	lige	må	
stoppe og undersøge noget af det, de møder på ve-
jen, men de ved godt, hvad det gælder om, nemlig 
at komme så mange gange som muligt rundt på 
Høje Kolstrup-milen, der strækker sig knap en kilo-
meter rundt om Agoraen og skolen. 

Hver gang de passerer start/mål-linjen, står en pæ-
dagog klar med et klistermærke til den lille løbebog, 
som er bundet rundt om håndleddet på hver løber. 

-	Jeg	har	været	rundt	SYV	gange!	praler	en	dreng.	

Løb styrker fællesskabet
- Ja, nogle af børnene gemmer deres løbebøger år 
efter år, fortæller pædagog Helle Roworth, som nu 
på fjerde år står i spidsen for Spiretoppens træning 
til løbet. 

Hun fortæller, at børnene glæder sig til løbetrænin-
gen, men kulminationen er selvfølgelig selve løbet, 
som alle kan deltage i:

- Når de skal deltage i løbet, hiver de forældrene 
med. Blandt vores tosprogede familier er det ikke 
så udbredt at dyrke motionsløb, så mange forældre 
vil bare kigge, men nogle ender med at tilmelde sig 
og løbe med alligevel. På den måde får løbet også 
flere	voksne	deltagere,	som	ellers	ikke	var	begyndt	
at løbe af sig selv.

I institutionen med 72 børn på forskellige stuer gi-
ver det fællesskab på kryds og tværs, når de er 
sammen om at deltage i løbet med ens overtræks-
veste, fortæller Helle, Hun brænder selv for løbe-
træning og for fællesskabsfølelsen på tværs af de 
mange forskellige kulturer på Høje Kolstrup. 

Lokale løbegutter opfandt løbet
Børnehaven Spiretoppen har deltaget i Høje Kol-
strup Løbet, siden det første gang blev holdt i 2012. 
Tre	lokale	løbekammerater	fik	ideen	til	 løbet,	som	
arrangeres af Paraplyforeningen for Høje Kolstrup.

- Aktivt Torv var lige taget i brug, og vi ville gerne 
skabe en lokal aktivitet, som alle kunne deltage i. 
Derfor var det nærliggende at starte et løb, fortæl-
ler Erik Uldall Hansen, halinspektør i Agoraen og 
initiativtager til løbet sammen med Jesper Steffen-
sen og Tommy Juel Kristensen.

Tekst & fotos: Journalist Henriette Pilegaard
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Sæsonafslutning i RAA billardklub…..og vi udvider 
med 1 carambolebord mere
Så er endnu en fantastisk sæson i RAA billardklub slut. 
Det	 har	 været	 en	 forrygende	 sæson	med	mange	flotte	
kampe og resultater. 

Vore pensionister har deres egen senior samværsturne-
ring med hold fra Nordals, Sønderborg, Sundeved, Grå-
sten og Bov. Tirsdag formiddage hen over vinteren er 
gået med besøg hos hinanden, hvor billard og hygge er 
gået hånd i hånd. Vi havde 2 hold med igen og det ene 
hold sluttede på en samlet 2. plads.  Nu er de så i gang 
med at træne og forberede til den kommende sæson, der 
starter i slutningen af august.
 
Vi har haft en del spillere med i individuelle turneringer, 
på 2-mandshold og i holdturneringerne i keglebillard, 
hvor vi havde hold med i serie 3 og 3. division.  De 2 
serie 3 hold sluttede henholdsvis på en 5. og en 6. plads, 
medens det blev til en 5. plads til 3. division. Af vore 3  
2-mandshold sluttede holdet bestående af Bo  Boisen og 
Thomas	Jørgensen	på	en	flot	2.	plads.	I	de	 individuelle	
turneringer nåede  Peter Hübschmann til 3. runde i Kl. E 
og	Henning	Nielsen	blev	nr.	2	ved	regionsfinalen	og	såle-
des	videre	til	landsfinalen,	hvor	han	blev	nr.	2.	I	Søgaard	
Cup	nåede	Peter	Hübschmann	til	landsfinalen	som	endte	
med	en	meget	flot	3.	plads.

Der har været spillere afsted til individuelle Carambole 
turneringer. Vi har været repræsenteret i både fri Caram-
bole, 3-bande og 1-bande, hvor Henning Nielsen vandt 
bronze	i	regionsfinalerne.

Når sæsonen starter sidst i august har vi hold med i serie 
2, serie 3 og 3. division samt de individuelle turneringer. 
Som noget nyt får vi også et hold med i Carambole hvor 
de stiller op i 2. division. Vi har oplevet stigende inte-
resse for dette spil og derfor har vi netop investeret i ca-
rambolebord	nr.	2,	så	vi	kan	komme	til	at	spille	officielle	
turneringer med hjemmebane også. Der er forventninger 
om, at 1 hold kan spille sig op i 1. division i løbet af 2 
sæsoner. Så det bliver spændende at følge.

Der er desuden planer om, at der i den kommende sæ-
son skal  RAA spillere med til turneringer i snooker. Det 
foregår	i	Esbjerg,	men	er	ikke	en	del	af	de	officielle	DDBU	
turneringer.

I den forgangne sæson har vi desuden haft en række 
skoleklasser på besøg i klubben som et led i vores samar-
bejde med Aabenraa kommune vedr. ”SUND skole 2020”. 
Det er nogle meget engagerede unge mennesker, der har 
besøgt os og fået et indblik i at billard faktisk handler ret 
meget om at holde fokus, geometri og matematik for ikke 
at glemme motionsdelen. Der bliver faktisk gået rigtig 
mange skridt rundt om bordet i løbet af en kamp. 

Vi håber på et fortsat godt samarbejde i dette regi efter 
sommerferien, medens vi lige tager nogle dage med Ak-
tiv Ferie i sommerferien.

Ja der sker noget i RAA billardklub hele året rundt. Vi er 
en aktiv forening med ca. 55 medlemmer i alderen 14-89 
år og både mænd og kvinder. Vi har desuden handicap-
venlige forhold, så selvom man er kørestolsbruger, er det 
ikke en hindring at komme i gang med at spille hos os. Vi 
hygger og spiller på alle niveauer og vi har altid plads til 
flere	nye	medlemmer,	så	du	er	velkommen	til	at	kigge	ind	
hos os på Uglekær 1. på vores hjemmeside raa-billard.
dk kan du se meget mere om os og ikke mindst vore 
åbningstider.

Vi har desuden en  lille hobby-loppeshop med mange 
spændende ting på hylderne. Ikke mindst vores ca. 8000 
bøger som sælges primært via vores hjemmeside hobby-
loppeshoppen.dk. 

Af Dorthe Frank
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STAFET FOR LIVET 1. - 2. SEPTEMBER 2018 
- foregår igen i år ved Agora og Høje Kolstrup Skole
Stafetten er en holdstafet, som varer 24 timer med start lørdag kl. 12 og slutter søndag kl. 12. Der skal 
minimum være én fra hvert hold på banen under hele stafetten og man går eller løber 1 time af gangen.

Vil du gerne gå 1 time men mangler et hold at være på, kan du tilmelde dig Høje Kolstrup holdet på
www.stafetforlivet.dk og vælge Team Høje Kolstrup eller du kan tilmelde dig hos Kim i Rema.

Paraplyforeningen er tovholder for holdet og det er for alle – unge og ældre, enlige og familier.
Det koster 100,- kr for voksne og 50,- kr for børn under 18 at deltage.
Beløbet går ubeskåret til kræftens bekæmpelse.

Du kan også selv tilmelde et hold for dig og måske dine kollegaer på www.stafetforlivet.dk
Ved spørgsmål om tilmelding kontakt venligst Kim på 71727436 eller mail til arnsbaek@live.dk.

Udover stafetten er der forskellig underholdning og madboder på pladsen.
Når mørket falder på, holdes igen i år lysceremoni, hvor man kan tænde et lys for én, der kæmper eller 
for én, der mistede livet til kræft. En lyspose koster 50,- kr og kan bestilles på www.stafetforlivet.dk.

Paraplyforeningen opstiller som sidste år et STAFET-telt ved gangstien omkring boldbane/skole.
Teltet er åbent hele døgnet og er for alle, der trænger til at hvile benene og har lyst til hyggeligt samvær.

VI SES - Med venlig hilsen Paraplyforeningen 

Tilbud	i	Spiretoppen	til	alle!		         

Kære forældre på Høje Kolstrup

Efter planen kommer Grethe i Spiretoppen følgende datoer i resten af 2018 fra 
kl. 14.00-16.00:

7. juni
5.juli
6. september
4. oktober
1. november
6. december

Det foregår på Lergård 2 i det lille kontor ved siden af trappen, og der vil være en kop kaffe på kanden. 
Håber	I	vil	benytte	tilbuddet!	Det	er	gratis!

Mvh  Personalet og Vivi

Igennem vores samarbejde med Netværksbasen og Landsbyg-
gefonden, har vi fået mulighed for, at sundhedsplejerske Grethe 
Damgaard kommer her i børnehaven den første torsdag i må-
neden, og vi har ændret tidspunktet til kl. 14-16, for at se, om 
det	giver	flere	forældre	mulighed,	for	at	benytte	tilbuddet.	Alle	
forældre bosiddende på H.K. må benytte tilbuddet.

Det betyder, at I som forældre har mulighed for at spørge Grethe 
til råds, i forhold til børns sundhed, søvn, mad osv. 

Forældre henvender sig til personalet eller Vivi (mobil 29324084) 
og aftaler en tid, ellers må man vente på tur de pågældende 
dage.



 
 

Gadespejlet nr. 85 - Juni 2018        18   www.hoejekolstrup.dk 

Høje Kolstrup Tennisklub 
fortsætter med ny bestyrelse

På en ekstraordinær generalforsamling blev 
det besluttet at lade tennisklubben fortsætte 
med en helt ny bestyrelse. Den tidligere 
bestyrelse havde, efter mange aktive år, ikke 
længere lyst til at drive bestyrelsesarbejdet 
ovenpå en vinter med hærværk og et 
nedbrændt klubhus. 
Der arbejdes hårdt - i fællesskab med den 
tidligere bestyrelse og øvrige medlemmer - på 
at genetablere det ødelagte. Tennisbanerne er 
nu klar til at blive spillet på, og bestyrelsen er i 
dialog med kommunen m.fl for at søge midler 
til et nyt skur eller lignende til opbevaring af 
materiel. Følg tennisklubben på Facebook 
under navnet “Høje Kolstrup Tennisklub”, her er 
der link til banernes bookingsystem. 

Vi mødes fortsat hver onsdag kl 19 hvor voksne 
medlemmer spiller og træner sammen.  
Derudover er der besluttet at der er fælles 

træning/kamp for alle medlemmer inkl børn 
den første lørdag i hver måned kl 13-15. 

Kontingent er fastsat til følgende satser: 
Voksen: 400 kr 
Barn/pensionist: 250 kr 
Husstand: 800 kr  
Depositum for nøgle: 100 kr (returneres v 
opsigelse) 
Tilmelding via klubbens facebookside eller 
mail hktennisklub@gmail.com 

Vi glæder os til at se jer! 

Bestyrelsen, 

Kim Arnsbæk, formand 
Mikael Pedersen, kasserer 
Trine Rathgen, kommunikation 
Hans Peder Thomsen, medlem 
Chresten Hedegaard, medlem
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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. 

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

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

Dansk Tamilsk Integrati-
onsforening
Kontakt Sevagan S. 2228 0183.

Huong Viet - Aktiviteter 
for vietnamesere
Kontakt xuhox2105@gmail.com.

Vietnamesisk Forening 
Kan kontaktes på zienhongdk@
yahoo.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

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.

HK Boldklub- Håndbold
Kontakt Ulla Kristensen 4037 8910

HK Boldklub- Fodbold
Kontakt Bent Nielsen 7462 8714. 

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

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.

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.

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


