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Den grimme ælling
Hen over sommeren forlød det, at Høje Kolstrup atter er på 
vej mod den sorte liste – ghettolisten. Alene ordet fremkal-
der en gysen.  Billeder af slumkvarterer og affald i dynger 
toner frem på nethinden.  Hvad er det dog for et sted, vi 
bor? Dette er heldigvis heller ikke, hvad man i lovens for-
stand forstår ved ordet ghetto, men herom kan du læse 
mere i dette Gadespejlet. 

Går man en tur i bydelen, ser man da også noget helt, helt 
andet. På den gamle Nyløkkegrund er en ny stor dagligvare-
butik ved at tage form. I månedsvis har Høje Kolstrupperne 
stået ved trådnettet, som publikum i en zoologisk have, og 
set REMA 1000 dukke frem af byggegrunden. Butikken er 
ventet med længsel, for mad på bordet skal vi jo alle have.  
Men den nye butik vil ikke blot give os de daglige fornøden-
heder; den vil tillige lokke os ud af vores huse og lejlighe-
der. Den vil blive det helt naturlige samlingspunkt, som kan 
skabe liv i hverdagen og forplante sig til naboen Aktiv Torv.  
Måske holder der pludselig en dag en fiskebil på Torvet. Eller 
én med ost. 

I sommerens løb har nye attraktioner som skaterbanen, 
Høje Kolstrup Løbet og Sommerbio trukket folk langvejs fra 
til Høje Kolstrup. Vores bydel er i den samme periode for 
alvor blevet synlig i de lokale medier. Og på den gode måde. 
Den nævnes ikke længere blot som et besværligt udkants-
område, som ikke har noget positivt at tilbyde. Man regner 
med Høje Kolstrup.

Og Høje Kolstrup HAR meget at byde på.  Renoveringen af 
de mange lejemål taler jo for sig selv, men det gør naturen 
heroppe så sandelig også. Gå ud en smuk forårsaften og 
stil dig på én af de karakteristiske broer over Nørreskovvej. 
Aftenen er stille og lun, buske og træer står i fuldt flor og 
udsigten over området er ganske enkelt  -  pragtfuld. Så kan 
de schweiziske alper godt pakke sammen.

En ny atmosfære er ved at brede sig heroppe på ”det høje”. 
Det er som om, et mere samlet Høje Kolstrup er ved at tage 
form.  Det har taget tid og vil fortsat gøre det, men det er på 
vej. Et af tegnene herpå er, at flere og flere hilser, når man 
møder dem på stierne. Et andet tegn er, at stadig flere men-
nesker læser Gadespejlet. Ghetto eller ej. Man er interes-
seret i hinanden her på Høje Kolstrup. Bydelen med hjerte.

 Med venlig hilsen
REDAKTIONEN
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Et lille hyggeligt værksted med 
plads til kreative udfoldelser 
gemmer sig i Agoraen. 

Her er ildsjæle, drejebænk, ler, 
glasur og brændeovn – samt 
plads til flere kreative Høje Kol-
struppere, der nyder at arbejde 
med fremstilling af unika kera-
mik. 

Ligesom i sangen om hulen i Rude 
Skov, gælder det om at vide, at 
Høje Kolstrup har et lerværksted, 
samt hvor man skal finde det. 

Sådan finder du vej!
Besøger man klubben ”Huset”, er 
man på rette vej. Ned ad trap-
pen, igennem ungdomsklubben 
og hen ad en lang gang, og lige 
derinde bagved, åbner der sig en 
mulighed for mangfoldige krea-
tive udfoldelser. 
 

Er du barn, ung eller voksen, og 
har du lyst til at dyrke en hobby 
med ler? Her har du muligheden 
for at fremstille din egen unikke 
og hjemmelavede keramik, un-
der vejledning af uddannede in-
struktører. 

Høje Kolstrups aktivitetskoordi-
nator og konfliktmægler Jutta 
Carstensen var en af idémagerne 
bag projektet, idet hun kunne 
skaffe en brændeovn. Sammen 
med medarbejdere fra såvel 
Familiebasen, Huset, Nyløkke 
Fritidshjem og frivillige fik de 
i slutningen af 2009 skabt ler-
værkstedet.

Mange heldige faktorer gjorde 
sig gældende, for at projektet 
kunne lykkes. Gruppen fik for-
æret en brændeovn til brænding 
af keramik. 

Via fonde, der støtter sociale kul-
turaktiviteter, fik gruppen skæn-
ket over 50.000 kr., så der kunne 
indkøbes diverse materialer. 

Kunstner Jim Olsen fra Aabenraa 
kom og underviste gratis, såle-
des at nogle af medarbejdere fra 
Huset, Nyløkke Fritidshjem, Fa-
miliebasen samt frivillige har fået 
et 12 timers kursus, så de nu kan 
undervise andre i fremstilling og 
brænding af ler.

Så meget koster det!
Det er ganske billigt at benytte 
lerværkstedets faciliteter. Såle-
des koster 1 kg ler inkl. brænding 
og glasur kun 32 kr. På sigt hå-
ber gruppen at få oprettet åbent 
værksted, hvor man kan benytte 
stedet efter aftale. 

Find din kreative åre frem, tag din 
veninde eller nabo under armen 
og måske en kage med i kurven. 
Så er der allerede linet op til hyg-
geligt og kreativt samvær i ler-
værkstedet. Der er mulighed for 
at lave te og kaffe i værkstedet.

Tilbud til institutioner
Frem til efterårsferien 2012 kører 
lerværkstedet med et tilbud for 
institutioner. Personale fra byens 
institutioner kan tage 8-10 børn 
med, ler og brænding i et forløb 
af 6 gange for kun 400 kr. 

Der er mulighed for hjælp til ovn 
og glasur af instruktører. Ønskes 
dette tilbud, kan man kontakte 
Huset på tlf. 74 62 69 03 efter 
kl. 11.30 og spørge efter Dorthe.

Agoraens kreative værksted er 
en selvstændig og frivillig aktivi-
tet under Paraplyforeningen.

Med ildsjæl og brændeovn

Agoraens kreative værksted skal 
på sigt udvides 

med andre kreative og sociale 
udfoldelser. 

Dette har gruppen 
øremærkede midler til.

Af Vivi Sprenger
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16, 17, 18, 19 Oktober 2012-  Rap med NAPPION (PER V CREW)
- Breakdance med Sami og Lars
- Hip Hop Dans med  Christoffer
Begrænset antal pladser. Først til mølle princippet!

Workshoppen er gratis og for alle fra 12 år.Hver dag fra kl. 14.00 ved Agora. 

Tilmelding  senest den 5.  oktober  
via sms til: Jutta Carstensen,  
mobil: 61 20 86 28mail: jca@hotmail.dk

WORKSHOP
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Sankt Hans Aften 2012
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Vejrguderne var med Store Legedag
En dejlig julidag blev der for fjer-
de år i træk afholdt Store Lege-
dag på idrætsanlægget bag Høje 
Kolstrup Skole. 

Sommeren var vendt tilbage, og 
på de fine tørre arealer dystede 
børn fra 4. - 7. klasse i blandt an-
det fodbold og rundbold. 

Arrangører var Familiebasen, 
Ungdomsklubben Huset samt ak-
tivitetskoordinator Jutta Carsten-
sen.

De sportslige udfoldelser blev 
akkompagneret af animerende 
musik fra verdens mindste ”mu-
sikanlæg”, diskret anbragt ved 
siden af boldbanen.

I udkanten af skoven, lige ved 
siden af, stod der traditionen tro 
kasseklatring på programmet. 

Den originale og meget under-
holdende disciplin havde som 
sædvanligt god tilslutning og  
blev gennemført under kyndig 
vejledning af blandt andre Jutta 
Carstensen. 

Rekorden i år var på 11 kasser. 
En enkelt deltager præsterede, 
iført badesandaler, at bestige 
hele otte kasser, før stabelen 
væltede.

Sidst på eftermiddagen blev der 
tændt op i grillen, og deltagere 
og arrangører kunne nyde en vel-
fortjent kyllingpølse m.m.

Af Kirsten-Elisabeth Nielsen
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Line er en af Danmarks yngste kvinde-
lige fodbolddommere
Som fortsættelse af bydels-
journalisternes portrætserie om 
mennesker i vores boligområde, 
er her fortællingen om en ung, 
meget aktiv pige, der både er en 
populær fodboldtræner og aktiv 
fodbolddommer.

Line Jørgensen er 17 år og har 
lige afsluttet 10. klasse. Efter 
sommerferien starter hun på HF.

Hendes familie stammer fra Es-
bjerg. Line er den eneste, der er 
født i Aabenraa, og hun bor i dag 
sammen med far Holger og sø-
ster Anne på Nørreskovparken, 
Høje Kolstrup. Desværre døde 
hendes mor for ca. 6 år siden. 
Hendes brødre Rune og Rasmus 
bor nu i Aarhus.

Line er glad for at bo på Høje 
Kolstrup. Hun kommer fra en ak-
tiv, sportsinteresseret familie og 
har hele sit liv selv været aktiv 
sportspige. 

Blandt andet har hun benyttet 
Høje Kolstrups klubber og for-
eninger indenfor håndbold, fod-
bold, gymnastik og badminton.

De seneste år har hun udeluk-
kende koncentreret sig om fod-
bolden. Hun har netop gennem-
gået en knæoperation, efter at 
have været skadet i 2 år. 

Inden da har hun spillet et par år 
i Løjt IF, fordi der ikke har været 
damefodbold på Høje Kolstrup.

Populær drengeholdstræner
Line har, siden hun var lille, hjul-
pet fodbold- og håndboldklub-
ben som hjælpetræner og hun 
har siddet ved dommerbordet til 
stævner. 

Hun har fulgt både sin far, der 
selv er aktiv både indenfor JBU 
og i HKB81 og klubbens mange-
årige ildsjæl Bent Nielsen. 

De sidste par år har hun trænet 
U8 drengefodbold, og her er hun 
en meget populær træner, både 
blandt spillere og forældre.

Forældrene glade for hende
En mor siger: ”Hun er en pige der 
har styr på tingene og på børne-
ne. Hun er afbalanceret og glad. 
Hun interesserer sig for fodbol-
den og er god til at informere os.” 

Og der har løbende været tilgang 
til holdet. Efter ferien træner hun 
drengene som U9, og nu er der 
meldt to hold til turneringerne. I 
alt er der nu 11 spillere, og mon 
ikke der kommer flere.

Uddannet fodbolddommer
I sommeren 2011 tog Line så 
dommerkort. Og det gjorde hun 
som dommerklubbens dengang 
yngste og eneste kvindelige 
dommer i Sønderjylland.

Tilsidst bør det nævnes, at Line 
også er en af dem der deler det 
lokale blad ”Gadespejlet” ud til 
Høje Kolstrups beboere, så de 
kan følge med i, hvad der sker i 
deres område. 

Line fortjener stor anerkendelse 
herfor og for hendes indsats for 
lokalsporten. Specielt set i lyset 
af den unge kvindes alder.

”Hun er god” siger en 
af Lines 7-årige spil-
lere.

”Det vi ikke kan, det 
kan hun! Og så lærer 
vi det, vi skal lære.

Hvis der er fejl, så 
ordner hun det”

Af Tavs Roworth
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Kvinder og børn holder liv i 
HKB FODBOLD
Efter år med frafald af spillere 
og dermed færre hold er tingene 
ved at vende i fodboldafdelingen 
i Høje Kolstrup B 81. 

Både i foråret 2011 og 2012 har 
man arrangeret et Velkommen 
i klubben arrangement i sam-
arbejde med DBU. Det har ikke 
bare betydet tilgang af nogle fri-
ske og søde børn, men også at vi 
har fået nogle rigtigt gode træ-
nere blandt forældrene. 

Det er vort håb, at vi kan fast-
holde både spillere og trænere, 
så vi fremadrettet kan begynde 
at stille hold i de ældre ungdoms-
årgange igen. 

Nu kvindefodbold på HK
For første gang i flere år spilles 
der også pigefodbold på Høje 
Kolstrup. Gennem en stor indsats 
af et par forældre er det lykkedes 
at få et U 9 pigehold i gang.

Nyeste tiltag er Kvinde Senior
Ved en ihærdig indsats af 2 Høje 
Kolstrup piger Line og Line kom 
der gang i kvindesenior fodbol-
den igen her fra efterårets start.

Efter nogle ganges træning er 
der efterhånden en stor opbak-
ning om holdet både til træning 
og kampe. 

Holdet er også kommet godt i 
gang, de 3 første kampe har givet 
3 sejre, og forældre opbakningen 
til kampene er lige så god, som 
da de var små piger.

Når dette læses, er vi nok tæt 
på afslutningen af udesæsonen, 
men alle hold fortsætter med in-
dendørs fodbold i Agoraen. 

Træningen starter i ugen efter 
efterårsferien, og træningstider 
kan ses på vores hjemmeside og 
på Høje Kolstrup Portalen.

MEN skal klubben udvikle sig 
medlemsmæssigt er det også 
nødvendigt, at vi gør det ledel-
sesmæssigt, og her kniber det.  
Fodboldafdelingens bestyrelse 
har brug for et par medlemmer 
mere.

Det kræver ikke specielt fodbold 
forstand, men folk, som kan løse 
et kassererjob eller lave lidt spon-
sorarbejde er yderst velkomne.

Har du lyst til at give 
et nap med i vores 
klub, så kan du kon-
takte Bent Nielsen 
på telefon 74 62 87 
14 eller Holger Jør-
gensen på 30 33 87 
40.

Af Holger Jørgensen
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Kommer Høje Kolstrup igen på 
ghettolisten hos Ministeriet hos 
By, Bolig og Landdistrikter? I dag 
er 28 boligområder i Danmark på 
listen, og yderligere 14 boligom-
råder, heriblandt Høje Kolstrup, 
risikerer at komme tilbage på 
ghettolisten.
Hen over sommeren har Jyske 
Vestkysten og P4 Syd bragt op-
lysninger om, at Høje Kolstrup 
måske kommer på ghettolisten.
For at forstå begrebet: en ghet-
to er, ifølge ghettoloven, fysisk 
sammenhængende, almene bo-
ligafdelinger med mindst 1000 
beboere, som opfylder to af tre 
kriterier:
1. Flere end 50 procent indvan-
drere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande.
2. Flere end 40 procent i alderen 
18-64 år uden tilknytning til ar-
bejdsmarked eller uddannelse.
3. Flere end 270 personer per 
10.000 beboere på 18 år og der-
over er dømt for overtrædelse af 
straffelov, våbenlov eller lov om 
euforiserende stoffer. 
Carsten Hansen (S), minister for 
By, Bolig og Landdistrikter, over-
vejer ifølge Berlingske at ændre
kriterierne for, hvornår et bolig-
område er en ghetto. Han ønsker 
en mere »retvisende måling« af 
beboersammensætningen.  

At kriterierne trænger til en ju-
stering, således at ghetto begre-
bet ikke ender som en unuance-
ret massebetegnelse er tydelig.  
Vi har spurgt fire af områdets 
beboere, hvad de mener, er årsa-
gen til, at Høje Kolstrup igen er i 
risikozonen, for at komme tilbage 
på ghettolisten? Vi har samtidig 
spurgt om, hvordan de oplever at 
bo i området? Og hvordan ser de 
på bydelens udvikling? 

Kirsten-Elisabeth Nielsen, Frue-
løkke:” De nuværende kriterier 
for ghetto begrebet virker unu-
ancerede.

Med hensyn til den manglende 
tilknytning til arbejdsmarkedet, 
så tror da pokker! Med den situa-
tion, landet står i for øjeblikket, 
havner flere og flere af os jo ef-
terhånden på offentlig forsørgel-
se. Det er vel ingen forbrydelse? 
   
Mennesker med anden etnisk 
baggrund kaldes kun sådan, 
fordi vi er danskere. Hvis vi emi-
grerede til deres lande, var det 
pludselig os, der var ”de frem-
mede”. Det er heller ingen for-
brydelse.     

Det er i virkeligheden kun krite-
riet vedrørende kriminalitet, der 
er ”kriminelt”. Hvordan mon tal-
lene er her? Kriminalitet er na-
turligvis uacceptabelt i ethvert 
retssamfund, men har ofte sam-
menhæng med den pågældendes 
øvrige livssituation. Heller ikke 
her er tingene altid så enkle. 

Selv trives jeg og er glad for at 
bo på Høje Kolstrup. Her sker 
mange gode tiltag, området er 
smukt, og folk hilser overalt, hvor 
man møder dem. Hvad mere kan 
man ønske sig?

Karen og Wolle Knudsgaard, Nør-
reskovparken: ”Da vi i 1984 byg-
gede hus, var vi lidt skeptiske i 
starten, men må sige, at vi føler 
os trygge på Høje Kolstrup.   
     
Da Aktiv Torv blev bygget, var vi 
bekymret for, om det ville forbli-
ve pænt. Det ser ud til at folk har 
taget det til sig, og både passer 
på det og bruger det til forskel-
lige arrangementer. 

Det pyntede gevaldigt at øjebæet 
- det faldefærdige butikscenter - 
blev revet ned. At Rema 1000 er 
ved at bygge en ny butik, glæder 
vi os til. Vi vil gerne anbefale folk 
at bosætte sig på Høje Kolstrup.”

Ruth Roust, Uglekær: ”Vi var 
nogle af de første, der byggede 
hus på Uglekær i 1976. Hvis man 
ville bo i Aabenraa, var der kun 
udstykninger at få på Høje Kol-
strup. Det var et nemt sted at 
have børn, fordi der var sikre 
gangstier til skolen. Der var gode 
sports- og fritidsaktiviteter, og vi 
havde sågar en spillelærerinde 
på Frueløkke. Der var et butiks-
center med frisør, herretøj, bank 
og to dagligvarebutikker, og kun 
3 km ned til Aabenraa centrum.

I 90´erne udtalte en ejendoms-
mægler, at stedet var ”et lidet 
attraktivt kvarter”. Det er vendt, 
og jeg tror, at sygehuset bliver 
medvirkende årsag til, at Høje 
Kolstrup bliver det mest attrak-
tive kvarter i byen.    
 
Når vi har gæster, udtrykker de 
begejstring for området, både 
med renovering af bydelen og 
ikke mindst Skadeholt Sø, der er 
et rekreativt naturskønt område, 
som ligger lige hernede bagved.  
Høje Kolstrup er bestemt ikke et 
ghettoområde.”

Der er blevet og bliver brugt 
mange kræfter på at forbedre 
bydelens image. 

Ifølge Ove Stahl Schmidt, der er 
beboer og formand for Høje Kol-
strup Boligforening er der allerede 
blevet brugt 92,7 millioner kro-
ner på den boligsociale indsats. 

Landsbyggefonden har yderlige-
re givet tilsagn om 230 millioner 
til istandsættelse af boligblokke 
på Hørgård og Frueløkke. 

Så området har fået løftet dets 
image, mange af boligblokkene 
har fået en gennemgribende mo-
dernisering, og flere boligblokke 
bliver renoveret i de kommende 
år.

Bor du i en ghetto?

Høje Kolstrup siger hermed nej tak til ghettoliste og ja tak til byfornyelse, 
renovering, trivsel og aktiviteter på tværs af kulturer 

– vi er hinandens naboer!

Af Vivi Sprenger
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Derudover har Høje Kolstrup en 
velfungerende skole, flere bør-
neinstitutioner, en idrætshal og 
gode udendørsfaciliteter: Skater-
bane og Aktiv Torv. 

Snart har vi en Rema 1000, og 
vi har mange frivillige i forenin-
ger, sportsklubber, bydelsjourna-
listerne samt Paraplyforeningen.

Sidstnævnte har til formål at 
etablere overblik og sammen-
hæng, skaffe ressourcer til de 
forskellige aktiviteter, hvor de 
måtte mangle og samtidig fun-
gere kommunikativt såvel indad-
til som udadtil på hele Høje Kol-
strups vegne. 

Høje Kolstrup har endvidere sin 
egen bydelsportal: www.hoeje-
kolstrup.dk.

Der er tidligere blevet skrevet 
om Høje Kolstrups lave og ned-
adgående anmeldelser af straf-
felovs overtrædelser. Så derfor 
er det interessant at se, hvordan 
situationen udvikler sig.

Straffelov anmeldelser fordelt pr. måned i hhv. 2011 og 
2012 (første 7 måneder)
Politiassistent Poul Søgaard fra politiet i Aabenraa, har bidraget med 
ovenstående graf, der igen viser, at antallet af straffelovsanmeldelser 
på Høje Kolstrup er lavere i år end sidste år. 

Der er over 14 % færre anmeldelser med udgangen af juli 2012, set 
i forhold til 2011. Igen en positiv udvikling med mindre kriminalitet 
på Høje Kolstrup. Så det er ikke herfra at Ministeriet for Bolig, By og 
Landdistrikter har deres begrundelse i ghettobetegnelsen.
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Høje Kolstrup Sommerbio en succes!
Af Vivi Sprenger

På Høje Kolstrup Portalen hav-
de folk fra d. 30. juli til d. 10. 
august mulighed for at stemme 
på tre forskellige film, og afstem-
ningsresultatet blev actionfilmen 
” Men in Black 3”, der blev vist på 
Høje Kolstrups Aktiv Torv d. 23. 
august 2012. 

Inden filmen startede, gav det 
enkelte dryp fra oven, men det 
tog folk med godt humør. 

Der var mulighed for at nyde en 
medbragt madkurv, eller købe 
bl.a. en portion chili con carne. 
Der blev snakket og hygget i ti-
merne op til forestillingen. 

Og da tiden nærmede sig og fil-
men skulle begynde, blev det 
opholdsvejr, og paraplyerne blev 
pakket sammen. 

Folk kom ikke blot fra Høje Kol-
strup området, men fra hele op-
landet og sågar fra Sønderborg. 

Vi snakkede med nogle af dem, 
og fik følgende kommentarer om, 
hvor de havde læst om Sommer-
bio, og hvorfor de deltog i arran-
gementet:

Anette fra Hjordkær: ”Min mor-
mor boede her på Høje Kolstrup 
i 28 år, så jeg kender området. 
Da jeg læste om arrangementet 
i avisen, blev vi sammen med et 
vennepar enige om, at lave det til 
en hyggeaften”.

Linda: ”Jeg bor nede i Aabenraa 
by, men har gået i Skole på Høje 
Kolstrup. Selvfølgelig skulle vi 
være med til Sommerbio”.

Leif og Søren: ”Vi har en fælles 
far og søn oplevelse i aften, og 
har læst om Sommerbio på Høje 
Kolstrup i Ugeavisen. Og vi glæ-
der os også til Rema butikken”.

Abisha, Laamisha, Abilas og Lati-
tha: ”Vi er en familie, der bor på 
Damms Teglgård, og vi har set 
en seddel om Sommerbio i vores 
opgang. Som familie vil vi gerne 
være med til arrangementer på 
Høje Kolstrup, og det her er et 
godt et. 

Lars med hunden Nala i skødet, 
og Mia, Salli og Steffen kommer 
fra Sønderborg. Salli så et opslag 
på UC-Syd, hvor hun uddanner 
sig til pædagog, så hun aftalte 
med sine venner, at de ville del-
tage i Sommerbio på Høje Kol-
strup: ”Det er et superfedt ar-
rangement, som vi synes, I skal 
gentage næste sommer. Så kom-
mer vi gerne igen”!

Af kommentarerne fremgår det 
tydeligt, at folk gerne vil deltage 
i arrangementer af denne slags.

Der var plads til, at de unge kun-
ne sidde på ”forreste række” med 
en fadøl og nyde filmen. 

Familier og det modne publikum 
havde medbragt lune tæpper, og 
varmede sig med en kop varm 
kaffe, eller for børnenes ved-
kommende med sodavand, slik 
og popkorn. 

Det var et helt igennem hyggeligt 
arrangement, som kunne samle 
både unge og ældre samt fami-
lier med børn, på af tværs af for-
skellig etnisk herkomst. 

Imens skyerne spredte sig, samlede folk sig på pladsen. Med Aktiv Torv som 
en smuk ramme om filmen ”Men in Black 3”, der blev vist på et 700 tommer 
lærred, sad der ca. 200 mennesker og overværede den gratis filmforestilling 
under åben himmel
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Så tak for et godt arrangement Høje Kolstup - vi håber at 
Sommerbio kan blive en tilbagevendende aktivitet!
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Menighedsrådsvalg 2012  - Aabenraa Sogn  
- Høje Kolstrup

Den 13. november 2012  afholdes der menighedsrådsvalg i Danmark

Af Jens Peder Poulsen

I Aabenraa Sogn er der ca. 13.000 medlemmer af folkekirken, heraf har alle,  som er fyldt 18 år stem-
meret , og det er lidt mere end 10.000 mennesker, og mange af os bor i Høje Kolstrup området.

Alle, som har stemmeret, får tilsendt et valgkort, og her vil nok stå, at valgstedet er Høje Kolstrup Kirke. 
Så  - hermed en opfordring til denne dag at bruge sin demokratiske ret til at få indflydelse på, hvem der 
skal være medlemmer af menighedsrådet i de næste 4 år.

Menighedsrådet arbejder efter et løfte om, at fremme ”kirkens liv og vækst”. 

I Aabenraa Sogn har vi 3 kirkebygninger, Sct. Nicolai, Sct. Jørgen og altså Høje Kolstrup, og her hos os vil 
vi selvfølgelig arbejde for et godt kirkeliv heroppe på bakken. Det vil sige, gudstjenester, babysalmesang, 
foredrag, koncerter, sorggrupper, deltagelse i børnekor, konfirmationer, dåb, bryllupper, begravelser, al-
ternative gudstjenester og en hel del mere.

Så – altså en opfordring til at bruge din stemmeret d. 13. november – og der er mulighed for at stemme 
på folk fra området. 

Følgende er opstillet på Den Grundtvigske Liste ( m. tilknytning til Høje Kolstrup og Sct. Jørgen):

• Karen Brande, Lergård 
• Nikolaj Fink, Uglekær 
• Jens Peder Poulsen, Skovgårdsvej 
• Ove Steiner Rasmussen, Høgelshøj
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FAKTA OM ARWOS PULJEN
Arwos Puljen er en pulje på ca. 500.000 kr., som støtter innovative 
projekter, initiativer og ideer inden for Arwos’ forretningsområder: 
Affald & Genbrug, Vand og Spildevand. 

Du kan søge Arwos Puljen, hvis du har en idé til et projekt eller ini-
tiativer, der f.eks. kan nytænke, hvordan vi:
 
● Beskytter og bevarer vores drikkevand
● Begrænser affaldsmængden og øger genbrug
● Håndterer vores spildevand og regnvand/overfladevand
 
Halvdelen af puljemidlerne er prioriteret til projekter inden for affald 
og genbrug. Den resterende halvdel er fordelt med henholdsvis 2/3 
til spildevand og 1/3 til vand. Støtte gives f.eks. til:
 
● Gode ideer, der skal konkretiseres eller føres ud i livet
● Konkrete projekter
● Produktudvikling
● Adfærdsændrende initiativer
 
Arwos lægger i vurderingen af de indkomne ansøgninger stor vægt 
på, at projektet eller initiativet er til gavn for hele Arwos’ kundeom-
råde, større grupper eller vores fælles miljø frem for enkeltpersoner. 
Ligeledes er det et ønske, at støttede projekter afspejler Arwos’ 
værdier inden for nytænkning samt udvikling af bæredygtige løsnin-
ger.
 
Der er ansøgningsfrist den 1. oktober 2012.
 
Læs mere på www.arwos.dk

Nogle gange kan helt enkle idéer 
fra hverdagen gøre en stor forskel. 
Netop de idéer vil Arwos gerne have 
frem i lyset, når Arwos Puljen udde-
ler en halv million, så store som små 
miljørigtige initiativer kan omsættes 
fra idé til handling.
 
Har du en god idé til, hvordan vi bli-
ver bedre til at indsamle materialer 
til genbrug, eller hvad vi kan stille 
op med de grønne madrester, hvis vi 
ikke har mulighed for at samle dem 
i en kompostbeholder? Så er det nu, 
du skal sætte ord på dine tanker og 
ansøge Arwos Puljen, så din idé kan 
blive til handling – til glæde og gavn 
for os alle.
Når man bor i en lejlighed eller et 
mindre rækkehus, står man med an-
dre udfordringer, end når man bor i 
eget hus. Jeg er sikker på, at rigtig 
mange på egen hånd har fundet på 
løsninger, der gør deres hverdag let-
tere. Det er de idéer og initiativer, vi 
med midlerne fra Arwos Puljen gerne 
vil have frem i lyset og udbredt, så 
de kan være medvirkende til at gøre 
en forskel og løse problemer for os 
alle sammen, siger adm. direktør for 
Arwos, Christian Udby Olesen.
Alle idéer – store som små - er vel-
komne

I 2011 modtog både store og små 
projekter midler fra Arwos Puljen 
– fra etableringen af en fantasifuld 
legeplads af genbrugsmaterialer ved 
Nygadehuset, over Golfklubbens 
anlæg til opsamling af regnvand til 
vanding af banerne, til to ildsjæle 
fra Rødekro, der i fritiden viser børn 
og unge, hvordan man kan anvende 
genbrugsmaterialer i helt nye sam-
menhænge.
 
Fælles for alle projekterne var, at de 
hver for sig videregav store og små 
idéer, der får os til at tænke nyt. Vi 
håber også i år at se rigtig mange 
eksempler på de gode idéer, der spi-
rer overalt, siger Christian Udby Ole-
sen.

De i alt 500.000 kr. kan søges af 
virksomheder, uddannelsesinstitu-
tioner og organisationer, men også 
helt almindelige borgere, der har en 
god idé til løsninger på drikkevands-, 
spildevands- eller genbrugsområdet.
Det eneste krav er, at andre også 
skal kunne få glæde af din idé
 
Der er ingen af os, der på egen hånd 
kan redde alle verdens miljøproble-
mer. Men vi sidder hver især med en 
del af løsningen med de små og sto-
re ting, vi gør i hverdagen, afslutter 
Christian Udby Olesen.

Arwos Puljen uddeler 500.000 kr. til gode idéer
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Koncerten startede ud med 
Grundtvigs salme, ”Lille Guds 
barn hvad skader dig”, og derpå 
øste Erik Grip af sin viden om 
Grundtvig der levede fra 1783 til 
1872.      

Erik Grip har i perioden fra 1975-
2011 udgivet 33 album, og i 1983 
udgav han ”Grundtvig og Grip – 
De levendes land”, hvor Grip har 
sat melodi til mange af Grundt-
vigs tekster. Bl.a. ”Velkommen 
i det grønne”, der blev sunget i 
fællesskab.

Grundtvig har beriget den danske 
sangskat med umådeligt mange 
salmer. Som Grip fortalte, så har 
”Grundtvig skrevet over 1500 
vanvittige digte, der kan synges 
og spilles”. Digtene fortæller om 
Grundtvigs liv på godt og ondt, 
indeholdt politiske budskaber, 
og nogle af de største tekster er 
skrevet ud af stor sorg og stor 
kærlighed. Grundtvigs lidenskab 
var at skrive, og selv om han fik 
en teologisk embedseksamen og 
var politisk aktiv, så var det for-
fatterskabet der interesserede 
ham mest.

De to herrer Grundtvig og Grip har 
flere ting til fælles: De har begge 
været gift tre gange. Grundtvigs 
koner døde, mens Grips ”rendte 
af pladsen”, som Erik Grip med et 
glimt i øjet afslørede. 

Grundtvigs første kone Lise Bli-
cher døde, og inden sørgeåret 
var omme, mødte og forelskede 
han sig i Marie Toft. 

Det kom som et chok for Grundt-
vig, at Marie også døde efter få 
års ægteskab, men som 75 årig 
oplevede han at forelske sig i 
Asta, en meget yngre kvinde, 
med hvem han fik en datter, og 
dermed i alt blev far til fem børn. 

Erik Grip fortæller veloplagt om 
Grundtvig, og der veksles mel-
lem sang og fortælling. 

Det er tydeligt at Grip og Gunde 
nyder at spille sammen. De er 
veloplagte og får deres musik og 
sang ud over scenekanten, og 
publikum nynner, synger med, 
eller sidder blot og nyder gen-
høret med de kendte salmer og 
viser.                                                                                                                     

Grip fortæller om Grundtvig, der 
var vild med Kingos salmer, og at 
Kingo købte popmelodier i Paris, 
som han brugte til sine tekster, 
for at få menigheden til at spær-
re ører og øjne op! 

”Sådan bruger Høje Kolstrup Kir-
ke Henrik og mig til det samme 
formål – så I kan få ører og øjne 
op for jeres kirke!” Undervejs 
under koncerten/foredraget syn-
ger Erik Grip flere af sine kendte 
sange, og slutter af med ”Rose”, 
der er en af mine egne yndlings-
sange af Grip. 

Efterfølgende var jeg hjemme i 
mit gamle karlekammerskab, for 
at finde og genhøre et kasset-
tebånd med ”Grip og Grundtvig” 
med de evigt skønne salmer.
Erik Grip leverede til fulde god 
underholdning, på en helt almin-
delig torsdag aften – og hvad tror 
I, der lyder fra mine højttalere 
lige nu, hvor skoven falmer?....

Tak til Høje Kolstrup Kirke og 
Aabenraa Sogn for et supergodt 
arrangement!

Erik Grip koncert i Høje Kolstrup Kirke d. 6. september 2012

Smuk musik fyldte kirkerummet, og de ca. 130 fremmødte fik samtidig en indføring 
i Grundtvigs og Erik Grips eget liv, fortalt med humor, nerve og kærlighed til livet! 
Musiker Henrik Gunde akkompagnerede Erik Grips sang og guitar på keyboard. Hen-
rik Gunde spiller i kirkebandet i den kendte Brorson kirke på Nørrebro i København
Af Vivi Sprenger
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Gadespejlet gik på loppemarked og spurgte lokale ud 
om REMA 1000’s opførelse!

Lis Brodersen. Lergård:
Vi glæder os! Mange ældre kan fremover handle selv. 
Det er dyrt for ældre at købe busbillet. 
Rema 1000 er prismæssigt fin og har samme koncept 
som nede i byen. 

Danendra, Frueløkke:
Det er rigtig godt. Nu kan man købe mad og smøger.

Bent, Boldklubben:
Alle tiders. Godt for Aktiv Torv. 
Forbedrede busafgange til Rødekro kan også trække folk til.

Jacob 13, Hamudi, 13 og Zerdast, 12, Hørgård og D.T.:
Det bliver dejligt. Så skal man ikke ned til byen og købe mad længere. 

Grethe Sahl, Uglekær:
Vi har altid handlet i Rema 1000 i Rødekro. Priserne er rimelige. Butikken har alt, hvad vi har brug for.

Holger Jørgensen:
Det er godt. Jeg handler nede i byen til daglig.

Jutta Carstensen, aktivitetskoordinator:
Jeg glæder mig til at købe ind i nærområdet. Gode tilbud.
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Petanque
Mandag den 15. oktober kl. 15.00 starter vi med at spille 
Petanque ved Agoraen. Har du lyst til at være med?

Alle er velkomne. 

Med venlig hilsen

Jutta Carstensen, Netværksbasen, 
Uglekær 10, mobil 61 20 86 28

Keramik Skole

Har du lyst til at prøve at arbejde med forskel-
lige teknikker efter dine egne ideer/ønsker? Og 
få hjælp af en meget erfaren underviser?

Vi begynder torsdag den 25. oktober kl. 9.00 i 
Agoraens lerværksted, og der er max. 10 plad-
ser, som tildeles efter ”først til mølle princippet”. 

Der er planlagt 5 gange undervisning à ca. 3 
timer og kursusgebyret er kr. 450.

Tilmelding senest den 12. oktober til:

Jutta Carstensen
Netværksbasen
Uglekær 10
Telefon: 61 20 86 28
Mail: jca@salus-bolig.dk

HØJE KOLSTRUP BOLDKLUB, FOD-
BOLD- OG HÅNDBOLD-AFD. siger 
en stor tak til alle beboere og for-
retningsdrivende i Høje Kolstrup og 
Aabenraa, der har støttet os med en-
ten ”lopper” til loppemarkedet eller 
gevinster til tombola.

Også en varm tak til alle frivillige 
hjælpere for jeres store indsats og 
gode humør og til Fuldtræfferen for 
at åbne Cafeteriet i dagens anled-
ning.

Det var en fantastisk dag, hvor man-
ge kom og gjorde en god handel 
både ved børneloppemarkedet og 
ved boldklubbens.  

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for
Fodbold-afd. & Håndbold-afd.

50+ fortsætter

Motionshold 50+ på Frueløkke 3 forsætter tirs-
dage 09.30 – 11.00. 

Der er plads til max 15 deltagere. 

Brugerbetaling er 
kr. 150 for 10 gange.

Tilmelding ved:

Jutta Carstensen
Netværksbasen
Uglekær 10
Mobil 61 20 86 28
jca@salus-bolig.dk
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Kolonihaver 
- Haveforeningen Skovly
Kontakt Hans Jørgen Christensen  
Tlf. 7463 1098.
- Skovgårdens Kolonihaveforening 
Kontakt Johannes Holm 
Tlf. 7464 7795. 

Madklubben for Mænd
Se, hvornår madklubben samles på 
www. hoejekolstrup.dk. 
Du kan også henvende dig til Erling 
Holm-Jensen på tlf. 3025 4630 eller
på holm-jensen@webspeed.dk

Mamma Mia 
Mor/Barn projekt & Hjerteklubben
Damms Teglgård 34, st.tv.
Tlf: 7462 1188.

Netværksbasen
Uglekær 10, st.tv.
Koordinerer de forskellige projekter 
i Helhedsplanen for Høje Kolstrup.  
Samarbejder med alle beboere og 
andre aktører på Høje Kolstrup, der 
sætter aktiviteter i gang i bydelen.
Her møder du:
- Marlene Wulff: tlf. 6120 8631  
E-mail: mmw@salus-bolig.dk
- Jutta Carstensen: tlf. 6120 8628 
E-mail: jca@salus-bolig.dk
- Sanne Pedersen: tlf. 7345 6577 
E-mail: slp@salus-bolig.dk
- Ole Schmidt: tlf. 6178 1887
E-mail: ole.schmidt@gmail.com

Paraplyforeningen
Kontakt et af bestyrelsesmedlem-
merne. 
Find dem på www.hoejekolstrup.dk.

Røde Kors Genbrug
De to butikker med tøj og møbler 
finder du på Uglekær 10 & 14. 
Tlf. Tøjbutik:  3012 3735  
Tlf. Møbelbutik: 3012 3725
Åbningstider mandag og torsdag kl. 
13:00 - 17:00. 
Læs mere på www.hoejekolstrup.dk.

Sportsforeninger:

Linedance i Agoraen 
Se www.greystonewest.dk for mere 
information.

HK Boldklub- Fodbold
Kontakt Bent Nielsen 
Tlf. 7462 8714. 

HK Boldklub- Håndbold
Kontakt Ulla Kristensen
Tlf. 7462 6442.

HK Tennisklub
Kontakt et af bestyrelsesmedlem-
merne!
Find dem på www.hoejekolstrup.dk.

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

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

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

Familiebasen
Uglekær 10, st. th.

Her møder du: 
- Dorte Kildegaard: tlf. 2921 5870 
- Anette Schaumann: tlf. 2133 8097
- Edin Mujadzic: tlf. 2136 5479
- Lone Johansen: tlf.  2382 9766 
E-mail: familiebasen@mail.dk.

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

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

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

Huset
Nyløkke 2
Fritidsklub & Værested for børn og 
unge mellem 7 og 17 år. 

Læs alt om Huset, og se deres åb-
ningstider på www.husetnet.dk
Tlf: 7462 6903.

Høje Kolstrup Kirke
Lergård 4 - Se hvad der sker i Høje 
Kolstrup Kirke på http://www.
aabenraasogn.dk/Hoeje-Kolstrup.
aspx.

Høje Kolstrup Skole
Nyløkke 2 - 4
2-sporet folkeskole fra 0.-9. årgang.
Skolens kontor - tlf. 7376 8300
SFO: tlf. 7376 8684 / 7462 8696
Lærerværelse: 7376 8254

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

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.

Vietnamesisk Forening 
Kan kontaktes på zienhongdk@ya-
hoo.dk.

Ældremobiliseringens 
Datastue
Frueløkke 6, kld. Kontakt Inge Lis 
Larsen på tlf. 7461 7371 eller 4026 
6821.
E-mail: inge_lis_larsen@post.tele.dk.

Aabenraa Pipe Band
Kontakt Flemming A. Dyrkov på 
2298 3610 eller på e-mail andrew.
fleming@youmail.dk.

Har vi glemt jer i VEJVISE-
REN?
Så send en mail til gadespejlet@live.
dk.

Håndboldklubben MK78
Kontakt Pia Jensen
Tlf. 7462 9703 - Mobil 4166 5863.

Aabenraa Badmintonklub
Se www.aa-b-c.dk for mere infor-
mation. 

Aabenraa Dartklub
Frueløkke 12, kld. th. - Mødes tirs-
dage fra kl. 19:00. Læs mere på 
www.aabenraadartklub.dk

Aabenraa Firmaidræt
Har badminton tirsdage i Agoraen. 
Kontakt Hans Erik Nissen på tlf. 
7461 8394. 

AA.I.G Gymnastik
Se holdtider på www.hoejekolstrup.
dk og læs mere på www.aaig.dk. 

Aabenraa Karateklub
Træner i Agoraen mandage og ons
dage kl. 19:00 - 21:00. Se mere på 
www.aabenraakarateklub.dk.

HK
Vejviser



STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS!

vil du være med på 
annonce-
holdet?

send en mail til 
gadespejlet@live.dk

Sydbank Aabenraa

Storegade 18 · 6200 Aabenraa
tlf. 74 37 30 00 · sydbank.dk/Aabenraa

Åbningstider: 
Mandag-fredag 10-16
Torsdag dog 10-17

   KØRESKOLE 
Tilmelding  på : www.drive-safety.dk 

            Tlf. 23 49 28 82 

Kørekort til bil - 8.800  

       samt generhvervelse           
HURTIGT – NEMT – BILLIGT !! 
   Kvalitet til fornuftig pris !! 

OBS :  Vi ligger på Storetorv 9A i Aabenraa           


