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Hvad du ønsker, skal du få ……..

På Høje Kolstrup har vi haft 
mange ønsker i årenes løb. Og 
i år har vi fået 3 af de helt store 
opfyldt:

Først kom indvielsen af Aktiv 
Torv – en mangeårig drøm, der 
endelig gik i opfyldelse; så øn-
skede vi at vinde Arkitektur Pri-
sen - og ja, som bekendt så gik 
dette ønske også i opfyldelse. Vi 
fik prisen, selv om alle troede, 
at den ville gå til det nyopførte 
Opnør Huset. 

Så hele to gange kom Høje Kol-
strup i medierne med positiv og 
spændende omtale. 

Det sidste ønske fik vi også opfyldt, men må dog vente 
til næste år med at ”pakke op” – Dog skal vi ikke vente 
længe, for det er lige rundt om hjørnet, at det sker: Vi 
får en butik - REMA 1000 åbner i januar. 

Og der er mange flere ønsker, der er blevet opfyldt - 
både i 2012 og i de seneste år. Men det skal ikke af-
holde os fra at ønske mere. For vi har nemlig mange 
flere ønsker for bydelen, så lad os endelig sige højt, 
hvad vi gerne vil have. Så bliver ønskerne sikkert op-
fyldt!  Tænk over, hvad der står allerøverst på din øn-
ske-drømme-liste for Høje Kolstrup? 

Nu skal vi jo ikke sidde og vente på, at skæbnen leger 
julemand og selv fylder op i gavesækken, nej, vi må 
godt tage sagen i egen hånd. Så her på slutningen af 
året, får I den lige én gang til: Bak op om det, der sker 
i bydelen. Overvej om du ikke har lyst til/kan/vil bi-
drage med noget. Alle de frivillige og ildsjælene kunne 
sagtens bruge endnu flere kollegaer. For tingene sker 
jo ikke af sig selv!

Ja, det er, hvad de frivillige ønsker sig til jul: Flere akti-
ve frivillige, der vil være med til at få tingene til at ske!

Se, nu har vi sagt det højt - og mon det så ikke går i 
opfyldelse?

Og mens vi venter på julemanden, så vil vi gerne øn-
ske jer alle en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!

Vi håber, I vil få en hyggelig december måned og nyde 
de mange dejlige fridage sidst på måneden. 

 Med venlig hilsen
REDAKTIONEN
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Juletræsfest i Agoraen 
d. 2. december 2012

Søndag den 2. december blev der traditionen tro holdt ju-
letræsfest i Agoraen. Børn og voksne var i år mødt virkelig 
talstærkt op, og der var god musik og julestemning. Al-
lerede ved middagstid åbnede julemarkedet i forhallen, og 
de mange boder med smykker, julepynt og andre spæn-
dende sager fik pænt besøg. Man kunne også klippe jule-
stads med Familiebasen, spille spil eller stemme på Årets 
Høje Kolstruper. Hen på eftermiddagen blev der læst jule-
historie og danset og leget omkring det store juletræ midt 
i hallen, mens børn og voksne bænkede sig ved de lange 
borde med gløgg, æbleskiver m.m. Lyset blev dæmpet, 
og en række små luciapiger bevægede sig igennem salen 
under dæmpet sang. Senere var det tid at vække jule-
manden fra hans slummer på Agoraens første sal. Det blev 
gjort taktfast af de mange fremmødte børn, og det virkede 
også i år. Julemanden kom frem og kvitterede traditionen 
tro med godteposer til alle.
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Imsirs 
gullashsuppe

Opskriften rækker til en stor grydefuld - nok til 
ca. 10 personer

Ingredienser:
Oksekød i tern    1 kg. 
Kartofler     1 kg.
Gulerødder     5 stk.
Løg      2 stk.
Hvidløg     4 fed
Hakkede tomater på dåse 
(eller friske tomater)   1 dåse
Forårsløg     4 stk.
Peberfrugt     1 stk.
Persille     1 potte
Lauerbærblade    3-4 stk.
Gullash krydderimix (Fås i Aldi) 2 poser
Vegetta krydderimix (Fås i Løvbjerg 
el. fx tyrkiske grønthandlere)  2 spsk.
Salt og peber efter smag
Evt. frisk chili el. chili pulver efter smag
Olie til stegning
Vand

Fremgangsmåde:
Løg og hvidløg hakkes fint. Forårsløg skæres i 
skiver. Gulerødder skrælles og skæres i skiver. 
Peberfugten skæres i tern. Kartoflerne skrælles 
og skæres i tern. Persillen hakkes.

Varm gryden op og hæld lidt olie i gryden. Løg 
og hvidløg svitses ved jævn varme i gryden til 
de bliver gyldne. Kom oksekødet ned i gryden 
og svits med til det er brunt på alle sider. Kom 
dernæst forårsløg, peberfrugt, gulerødder og 
kartofler ned i gryden. Rør godt rundt et par 
minutter. Kom derefter de hakkede tomater og 
Vegetta krydderimix i gryden og rør rundt i 5-10 
min. Hæld vand i gryden så ingredienserne er 
dækket med vand og kom lauerbærblade i. 

Gullashen skal herefter simre længe, gerne 3-4 
timer. Så bliver den bedst. Efter 1½ - 2 timer 
kommes gullash krydderimix i gryden. Rør ofte 
i gryden, så det ikke brænder på. Til sidst sma-
ges retten til med salt, peber, evt. mere Ve-
getta krydderimix og persille. 

Hvis man godt kan lide stærk mad, kan man 
også komme chili i gryden. 
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Ungdomsklubben Huset
Ungdomsklubben Huset leverede her i efteråret lidt af en præstation på sportsområdet. 
Det fortæller de to pædagoger Susan Nielsen og Lena Hee Jørgensen samt en masse 
unge mennesker, der er forsamlet omkring et veldækket bord en eftermiddag i et af 
Husets hyggelige lokaler under Agoraen.

”Det begyndte i september må-
ned med, at vi i Huset planlagde 
et lokalt triatlon, altså en sam-
let konkurrence i løb, cykling og 
svømning,” fortæller Susan Niel-
sen. ”Sammen med en flok in-
teresserede børn drog vi derfor 
ned i Aabenraa Svømmehal for 
at undersøge, hvor langt et barn 
egentlig kan klare at svømme.” 

Her faldt Høje Kolstrup-folkene 
over en plakat for den lands-
dækkende svømmekonkurrence 
”Danmark Svøm Langt 2012”. 

Den skulle afholdes i begyndel-
sen af oktober, og arrangør var 
den lokale Opnør Svømmeklub. 

”Der var fire uger til arrangemen-
tet, og alle kunne tilmelde sig, så 
vi slog til,” fortæller de to pæda-
goger. Og nu var der pludselig to 
mål at gå efter.

I den følgende måneds tid svøm-
mede ti børn og unge fra Huset 
et par timer ugentligt i svømme-
hallen, hvor en bane er 25 meter 
lang. 

Og de gjorde store fremskridt. 

Amanda begyndte med at svøm-
me 10 baner og endte med at 
klare 132. Jakob lagde ud med 50 
baner og endte med 120, mens 
Hamoudi kom helt op på 240 ba-
ner eller 6000 meter. 

Distancerne lyder af meget, men 
som Mohammed forklarer:

”Man skal kun tænke lidt 
ad gangen, kun de næste 
få baner. Ellers bliver det 
uoverskueligt og så bliver 
man træt”, mener han.

Søndag den 7. oktober løb Dan-
mark Svøm Langt 2012 af stabe-
len i Aabenraa Svømmehal. 

Her vandt Svømmeklubben Op-
nør i kategorien ”Flest personer i 
vandet” og det oven i købet med 
10 deltagere, nøjagtigt svarende 
til Høje Kolstrups deltagerkontin-
gent! 

De fleste af børnene deltog hver 
uge, men nogle havde andet at 
nå ind imellem og fik alligevel 
fine resultater. 

Der blev ikke svømmet på tid, 
det gjaldt alene om at kunne 
svømme så langt som muligt. In-
klusive træning og mesterskab 
svømmede Husets deltagere ikke 
mindre end 61.975 meter eller 
strækningen fra Aabenraa til Ve-
jen! 

Et væsentligt incitament hos 
Høje Kolstrup-svømmerne var en 
forventning om, at stævnet var 
et sponsorstævne, hvor pengene 
ville gå til Kræftens Bekæmpelse. 

Det viste sig imidlertid at være 
en misforståelse, sponsorpenge-
ne gik i stedet til Opnør Svøm-
meklub. De unge svømmere var 
lidt skuffede, men de to pædago-
gers respektive fysioterapeuter 
reddede situationen. 

De donerede simpelt hen hver 10 
kr. pr. svømmet km. til det gode 
formål.

I alt kunne Frankie Hansen, Lil-
le Kolstrup 24 og Aabenraa Fy-
sioterapi, Industrivej 10, således 
sende 620 kr. til Kræftens Be-
kæmpelse, og børnene på Høje 
Kolstrup havde ikke svømmet 
forgæves.

Dagen efter afholdt Husets så 
sit lokale triatlon. Her deltog ni 
børn og unge, tre af dem var fra 
svømmeholdet. 

Svømmedistancen var nedsat 
en smule på grund af gårsda-
gens strabadser, og det lykke-
des 12-årige Amanda at vinde 
det samlede triatlon trods en 
sprængt cykelkæde. 

Stemningen er derfor høj den-
ne eftermiddag i Husets lokaler, 
hvor sodavand og chokoladekage 
hurtigt får ben at gå på. 

Og Susan Nielsen og Lena Hee 
Jørgensen er enige om, at det 
samlede arrangement har været 
en stor succes. 

”Vi havde besluttet at sæt-
te fællesskabet i centrum,” 
forklarer Susan. ”Derfor 
blev der ikke uddelt medal-
jer i guld, sølv eller bronze.” 

I stedet får svømmeholdet, som 
belønning for træning og ind-
sats, en hyggeeftermiddag i Ar-
rild Svømmehal, som er lidt af et 
eldorado for vandhunde. 

Triatlonholdet får til gengæld lov 
til at boltre sig en hel dag alene 
i Husets egne lokaler under Ago-
raen.

Af Kirsten Elisabeth Nielsen
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Verdensrekordholder deltager i første Høje Kolstrup 
Marathon d. 12-12-2012 kl. 12.12.12
Af Tavs Roworth

Høje Kolstrup rider nu med på 
den voldsomt voksende bølge af  
marathonløb og arrangerer et va-
skeægte ”Cannonball” marathon.
Løbet er ikke kun enestående på 
grund af tidspunktet for start-
skuddet, nemlig den 12-12-2012 
kl. 12.12.12, men også fordi der 
samtidig blandt deltagerne er 
nogle af de mest hårdføre løbere 
i verden.

En af deltagerne på Høje Kol-
strup er Christian Hottas. Han er 
den, der har løbet absolut flest 
marathon og ekstremløb i verden 
overhovedet. Hottas sluger ma-
rathonløb, som vi andre spiser 
ærter. På nuværende tidspunkt 
har den 55-årige tyske sportslæ-
ge fra Hamburg løbet ikke min-
dre end 1900 marathonløb, siden 
han startede at ”samle” på dem. 
Han løber nu ca. 3-4 marathon 
på en uge og gennemfører et løb 
på ca. 5 timer og 30 min. Det er 
ikke tidsrekorder, han jagter. 

En anden ekstremløber og delta-
ger er Peter Wieneke, som også 
er fra Hamburg. Peter har på 
løbsdagen løbet 1030 marathon-
løb, hvilket han har gjort på 10 
år. Han er ca. 65 år og still going 
strong. Han løber marathon på 
samme tid som Hottas, nemlig 
ca. 5 timer 30 min.

Fra Danmark deltager løberen 
med for tiden 3. flest marathon-
løb i Danmark, nemlig selveste 
”Stormesteren” den 48-årige Mo-
gens Pedersen fra Års. Titlen fik 
han, da han i 2010 præsterede at 
løbe 75 marathonløb, 75 forskel-
lige steder på et år, hvilket ikke 
er slået af nogen dansker endnu.

Arrangørerne er selv ektrem-
løbere
Løbet arrangeres af tre af AaIG`s 
medlemmer: Bo Junker, Mikael 
Lassen og Jesper Steffensen. 

Bo Junker er medlem af 
”Club100”, som er en eksklusiv 
klub for løbere med over 100 
marathonløb bag sig. Han har for 
nylig løbet sit løb nr. 200. Mikael 
Lassen vil på løbsdagen fejre 
både sin fødselsdag og sit løb 
nr. 100!  Dette var i øvrigt en af 
grundene til, at løbet blev lagt på 
netop denne dato.  Jesper, som 
selv bor på Høje Kolstrup og har 
løbet 75 løb, var medarrangør af  
HK Løbet, der med stor succes 
blev afholdt i sommeren 2012, 
også ved Agoraen.

Høje Kolstrup har gode ram-
mer til løb
Jesper Steffensen fremhæver de 
fantastisk gode omgivelser og fa-
ciliteter til løbet ved det nye Aktiv 
Torv: 

”Området har det hele. Der er 
stier, skov og natur. Der er fine 
P-pladser, og vi vil, som noget 
nyt, benytte Agoraens foyer som 
midtpunkt for løbet. Her er start/
mål samt indendørs depot, og her 
kan de tilskuere, der vil, sidde i 
tørvejr og hygge sig og heppe på 
løberne, når de  kommer ind og 
vender ved depotet”.

Ruten er endnu ikke helt fastlagt, 
men den vil bestå af  to sløjfer: 
Halvdelen i skovene (ved Aaben-
raa Bjergmarathons ”Sorte hul”) 
og den anden halvdel på stierne, 
så beboerne også kan følge med 
fra de nærtliggende boliger og 
haver.  

Der vil imedens og efter løbet 
blive serveret suppe og brød el-
ler andet godt til både tilskuere 
og løbere.En af deltagerne i HK løbet

Fakta
Cannonball-løb er små, ofte ’hurtigt’ arrangerede marathonløb til en meget billig penge. Til mange af  
løbene prioriteres det sociale samvær med løbskolleger og tilskuere. Det gælder for det meste ikke om 
at slå tidsrekorder, men om at deltage i specielle løb. Mange samler på marathonløb. Sluttiden er derfor 
ikke afgørende og man løber sjældent hurtigere end, man stadig kan nå at smile.
Bortset fra løbsmekkaerne Hamburg og Los Angeles, er Danmark et af de førende ste-
der inden for løbekulturen. Det afspejler sig også på den lokale Ove Schneiders hjemme-
side over løb i Danmark. Der er som minimum ét løb om dagen. For stadig flere bliver marathon-
løb en livsstil, og løb er ved at udvikle sig til noget af en folkesport. Og nu også på Høje Kolstrup.  

Se mere: http://www.oveschneider.dk/marathonlinks/
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”Felix Baumgartner” i Rema1000
17. januar åbner Rema 1000 på Nyløkke

I forbindelse med, at han alli-
gevel var hernede i nogle dage, 
havde vi aftalt at kunne mødes 
en sen eftermiddag.  Det ville i 
stedet for blive tidligt på aftenen, 
undskyldte han sig, da han rin-
gede en god time før det aftalte 
tidspunkt. 

Det var ikke første gang i løbet 
af de få dage, han var nødt til at 
ændre vores aftale. Han havde 
travlt. Også med at finde et sted 
at bo, før han vil stå her en gang 
først i januar. Det var da ok, jeg 
havde da tiden.
Vi satte os med hver sin kop kaf-
fe og midt imellem os en lille tal-
lerken med en håndfuld sukker/
kanel biskuits. De var små, tætte 
og voldsomt knasende. Græn-
sende til det larmende. Men in-
gen af os havde fået aftensmad 
endnu, blev vi enige om. 

”Han” var/er, i sammenhængen 
her, den, der har udvist modet til 
atter at ville føre Høje Kolstrup 
tilbage til den tid, da vi kunne 
foretage dagligvare indkøb i lo-
kalbutik. Den butik vi, siden en 
gang i sommeren, har kunnet se 
stige af asken på hjørnet af Nør-
reskovvej og Nyløkke. Han hed-
der Morten Agerbæk og er ansat 
som butikschef i Høje Kolstrups 
kommende supermarked: Rema 
1000.

-Det hele begyndte faktisk med, 
at jeg henvendte mig til Rema 
1000 på Sjælland, indleder Mor-
ten.
- Til en af firmaets konsulenter. 
Jeg ville prøve noget andet, men 
der var ingen ledige jobs derov-
re. På Sjælland.
-Det var så det, tænkte jeg, ind-
til jeg – et par dage senere – fik 
en opringning fra én af firmaets 
”headhuntere”:
-Ved du hvad, Morten, jeg har 
faktisk et godt tilbud til dig. Ja-
men, det var sådan helt Lars lar-
sensk. ”Et godt tilbud til dig”.

-Han fortalte mig, at de lige net-
op stod og manglede en butiks-
chef.
Sådan bare for en periode på, lad 
os sige… (tre måneder, tænkte 
jeg). 

-Måske for et halvt års tid, fort-
satte han. 
Jeg slog til.  Måske lidt tøvende, 
men jeg accepterede og ville vide 
hvor. 

Der blev noget stille i den anden 
ende af røret. Rum nok til en vir-
kelig dyb vejrtrækning.

-I Aabenraa, sagde han. Det er 
i------ Aabenraa.

-Det var jeg ikke forberedt på, og 
jeg bad ham om et par dages be-
tænkningstid.
-Du får lige et par dage, Morten.
Jo, men det endte da med, at jeg 
slog til.

-Jeg havde længe, jeg tror igen-
nem de seneste par år, gået 
rundt med ønsket om, at blive 
selvstændig købmand. Og her 
var chancen. Måske? I Aabenraa? 
Hvorfor da ikke lige så godt der?

Af Karsten Espersen

Rejsen til det ukendte
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-Så var det frem med Danmarks-
kortet, og så få en bekendt til at 
udpege Aabenraa for dig?

-Nej, nej. Nej, det har jeg styr på. 
Så jeg tog ned for at kigge lidt på 
byen og på området, og bagef-
ter hjem for at fortælle venner og 
bekendte om min beslutning.

-Sønderjylland?? Hvordan? Er 
der overhovedet butikker imel-
lem Kolding og grænsen, spurgte 
nogen undrende. Det kunne jeg 
da bekræfte. det havde jeg jo 
ved selvsyn kunne konstatere.
Der er butikker.

-Du er en sand Felix Baumgart-
ner, (det var ham østrigeren, der 
sprang ud fra 39 km højde i en 
faldskærm), mente én af vores 
venner. 

-Du flytter til Sønderjylland og 
åbner en købmandsforretning i 
Aabenraa.  Det er sgu mere end 
bare godt gået, Morten, fortsat-
te han. Ren Felix Baumgartner! 
 
Et liv i cølibat 
Mobilen summer. Morten løfter 
den fra bordet.

-Det er konen. Lige et øjeblik.

Jeg snupper en bisquit mere, og 
vil dyppe den i kaffen, men tøver 
og lægger den på bordet. De er 
hårde, og pokkers tørre. Skal de 
mon være sådan? Morten slutter 
samtalen med konen.

-Så er det vel bare hjem for at få 
rykket teltpælene op. Få maset 
konen og børnene i flyttelæsset, 
og så slår I jer ned i Aabenraa?

-Nej. Nej ikke i første omgang. 
Nej, det bliver noget med et 
weekendforhold igennem de før-
ste måneder, griner Morten.

Hans kone igennem 19 år, bliver 
boende i lejligheden i København 
imens Morten øver sig i køb-
mandskab på sønderjysk.

-Sådan har vi aftalt det. Det gi-
ver mig mulighed for helt at kun-
ne koncentrere mig om, at få for-
retningen til at køre, uden tanker 
på, at nu forsømmer jeg det og 
det.

-Ingen hverdagsaftener med 
hjemmelig hygge. Ingen fritids-
aktiviteter. Jeg kan så alene hol-
de fokus på at få forretningen til 
at fungere bedst muligt. Sådan 
bliver det. Anderledes. Men jeg 
vil det her. Og vi er enige om at 
ville gøre det sådan.

-Det lyder enkelt. En anelse skra-
bet næsten grænsende til det cø-
libate. Hvordan med lidt socialt 
liv udover at sidde i aftenmørk 
ensomhed og afstemme kasse-
boner? 

-For nogle kilo siden, har jeg selv 
spillet en hel del fodbold.Han kig-
ger ned over sig og griner. Sym-
patisk.

-Jeg er faktisk et meget  selska-
beligt anlagt menneske. Jeg hol-
der utrolig meget af kammerat-
skabet og hele atmosfæren i en 
sportsklub. 

-Og når forretningen – forhåbent-
lig da – efter et halvt års tid, kø-
rer, så er min tanke da at se mig 
om efter en fodboldklub, hvor jeg 
kan gøre gavn som træner. 

-Med en fortid som træner i en 
anden divisionsklub på Sjælland, 
og senest som ynglingetræner,  
så mener jeg da nok, jeg har no-
gen erfaring at byde ind med. 

-Det bliver altså ikke det første 
jeg kaster mig over, selvom ly-
sten er der.

Som tidligere offentlig ansat, må 
jeg indrømme at jeg er voldsomt 
imponeret over folk, der investe-
rer kræfter, overskæg og begge 
ben i det ”selv at starte noget 
op”. 

Hvad ser du som de største ud-
fordringer (der findes ikke læn-
gere problemer, kun udfordrin-
ger) i projektet, Morten?

-Jeg har det sådan, at man må 
tage nogle chancer. Byde sig selv 
nogle udfordringer. 

-Jeg har selv lagt et større beløb 
i projektet. Sådan fungerer det 
hos Rema 1000.

Morten havde egentlig regnet 
med tre måneder, men har lavet 
en aftale på halvandet til to år.

-Jo, og går det godt, er der vel 
en mulighed for, at kunne få en 
tilsvarende stilling på Sjælland. 

-Men, tilføjer han sympatisk, hvis 
da ikke jeg og vi ligefrem forel-
sker os så meget i tilværelsen i 
Aabenraa og Sønderjylland, at 
fremtiden bliver her. Hvem ved?

-Glæder du dig ligefrem, vil jeg 
da vide.

-Om jeg glæder mig. Det ved jeg 
ikke. Jeg er nok mere spændt på 
det hele. Ja, jeg er spændt på, 
hvordan det kommer til at gå. 

-En hel del mennesker i området 
heroppe skal jo til at vænne sig 
til det, at de kan handle ind lo-
kalt. Lægge vanerne om. 

-Nej, jeg tror jeg er mere spændt 
på, hvordan det skal gå, end at 
jeg egentlig glæder mig. Ja, jeg 
er spændt.

Mobilen summer og spiller et par 
strofer. En sms. Morten tjekker.

-Du, Morten. De her biskuits. De 
her lidt tørre ting her, er det nog-
le vi vil kunne hente i Rema 1000 
på Nyløkke den 17. januar?

-Det ved jeg ikke. Det må jeg 
indrømme: det ved jeg ikke. 

Fakta: Morten Agerbæk
46 år. Født i Ølstykke på Sjælland. Begyndte sin lange karriere i købmandsfaget som kassemedarbejder 
i Brugsen i Ølstykke. Uddannet købmand hos Prima i Frederikssund. Herefter afd. leder hos Superbest i 
Charlottenlund. 15 år i Netto, 5 år som regionschef hos Fakta. Gift og bosat i København.
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630 børn fik god teateroplevelse i Høje 
Kolstrup Kirke 

De sidste 10 år har Høje Kolstrups 
flotte kirke dannet rammen om 
teaterforestillinger for Aabenraa 
Kommunes børnehaver, hvor ar-
rangøren er FDDB ”Foreningen 
De Danske Børnehaver”. I løbet 
af den sidste uge i oktober var 
ikke mindre end 630 børnehave-
børn de glade tilskuere til to for-
skellige teateroplevelser. 

Også børnehaven ”Spiretoppen” 
fra Høje Kolstrup (tidl. Mariehø-
nen og Flagermusen) deltog med 
100 børn. 

Asquer Zap Show 
Det var denne gang Asquer Zap 
Show fra Holbæk, der stod for de 
i alt 8 forestillinger. Skuespillerne 
har både rejst Danmark og re-
sten af verden rundt med deres 
teater og er ikke kun efterspurg-
te herhjemme, men er blandt 
andet også meget populære hos 
børn i Asien. 

Forestillingen ”Hov - Hov ...nå” 
er for de større børn og ”Aben 
Osvald og Jakelmesteren” er for 
de lidt mindre børn. 

At børnene var glade for Asquer 
Zap Show kan ses på bydelsjour-
nalist Karsten Espersen film fra 
”Hov - Hov - Nå” fra onsdagens 
forestilling. 

Traditionen fortsætter 
Aabenraa Kommune støtter ar-
rangementet, hvor børn fra i 
alt 15 af kommunens børneha-
ver (12 børnehaver fra FDDB og 
3 kommunale) i år nød godt af 
forestillingerne. 

Arrangørerne fra Teaterudvalget 
har fået meget positive tilbage-
meldinger og forventer at fort-
sætte forestillingerne fremover. 

Af Tavs Roworth

Se Karsten Espersens film på
www.hoejekolstrup.dk

Husk!!!

Generalforsamling i Paraplyforeningen Høje Kolstrup 21. februar 2013 klokken 17.00.
Paraplyforeningen er traditionen tro vært ved et måltid mad før generalforsamlingen. 

Hold øje med www.hoejekolstrup.dk for yderligere oplysninger.

Bydelsråd Høje Kolstrup

Oplæg indsendt af Erik Uldall v/Paraplyforeningen

Skal vi have et bydelsråd på Høje Kolstrup? Hvem skal sidde i det? Hvad skal det beskæftige sig med? 
Hvilke beføjelser skal det have over for myndigheder? 

Disse og mange flere spørgsmål sider en gruppe lokale mennesker og barsler med i den her tid, og pla-
nen er at få udbredt debatten til alle interesserede på Høje Kolstrup og derigennem få besvaret spørgs-
målene. 

Debatten skydes i gang i starten af januar 2013 og kulminerer med et stormøde og valg hen på foråret. 
Gruppen bag håber, at så mange som muligt vil deltage i debatten og medvirke til få skabt et godt og 
solidt lokalt fundament for rådet.
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CAFÉ FOR ORD OG TAL    
Gratis tilbud til voksne på Høje Kolstrup 

NETVÆRKSBASEN  
Tirsdage kl. 10 -12
Torsdage kl. 16 -18  

Tilmeld dig til Sanne 
i Netværksbasen 
på mobil: 24 77 39 18

Gør hverdagen nemmere for dig selv.

Vil du gerne have hjælp til: 

• At hjælpe dine børn med lektier? 

• At læse og forstå breve fra det offentlige? 

• Din uddannelse og lektier? 

• Læse og forstå dansk? 

• Matematik? 

• Forældreintra? 

• IT/internettet (Nem ID, Borgerservice mm)

Kom med til Café for ord og tal, hvis du vil have 
hjælp og undervisning. Det er gratis.  
 
Alle kan være med - uanset om du er i job,
i uddannelse, på dagpenge eller kontanthjælp. 

Gratis adgang til en MacBook, mens du studerer.
Gratis kaffe og te.  

Tidspunkt:      Tirsdag kl. 10-12 og/eller torsdag kl. 16-18
Sted:           Netværksbasen, Uglekær 10. st.tv., Aabenraa   
Første gang:  Tirsdag 8. januar 2013 kl. 10-12

Holdet oprettes ved mindst 12 deltagere. 

Sidste frist for tilmelding er 1. januar 2013
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Nørrebo Beboerklub
Af Anne Christensen  

Strikke-, Sy- og Kælderpigerne lever i bedste velgående 
på Høje Kolstrup!

For 36 år siden var der nogle ildsjæle på 
Høje Kolstrup, der startede Banko i et lo-
kale på Frueløkke 14.

Lokalerne er nu nyrenoverede bl.a. med 
nye borde og stole. Midlerne til renove-
ringen blev bevilget fra de Frie Midler. 

Da Banko oprindeligt begyndte, gik det 
på skift mellem Hørgård og Frueløkke 
hveranden onsdag - I dag er det altid på 
Frueløkke. I de fine, nye lokaler er der 
plads til 65 personer, og der er fuldt hus 
hver gang. Kaffe, øl og sodavand kan kø-
bes til rimelige priser, og overskuddet fra 
salget går til en gratis udflugt én gang 
om året. 

Sidste år gik turen til Silkeborg. 

Lokalerne er ikke kun til Banko, men også til udlejning. Der er glas og porcelæn, men de er ikke velegnet 
til den store gastronomi. Prisen for at leje lokalerne er kr. 600,- og kr. 300,- for rengøring. 
Kontakt Yrsa Jensen på tlf. 2941 5861, hvis du er interesseret i at leje lokalerne. 

Hver tirsdag er der gang i lokalerne på 
Frueløkke 14. Det hele begyndte for 23 
år siden, hvor Kirsten Stahl Schmidt fik 
gang i syklubben.

For ca. 3 år siden flyttede klubben på 
grund af renoveringen af Hørgård over til 
Frueløkke i de smukke lokaler, de holder 
til i nu. 

Medlemmerne af klubben er meget tro-
faste. Der er som regel 20 piger, der 
mødes, og de har på skift kaffe og kage 
med. 

Hver gang betaler pigerne 20 kr., og de 
penge går til en årlig udflugt. Arrange-
mentet af udflugten går på skift. 

Det er ikke noget krav om at bo på Høje 
Kolstrup for at være med. Pigerne kom-
mer bl.a. fra Løjt, Kallemosen, Strand-
gården, og Jette kommer helt fra Toft-
lund. 

Alle hjælper hinanden, hvis der er behov for det, så hvis man ikke har den store øvelse i håndarbejde, 
skal det ikke afholde én fra at deltage. 

Pigerne mødes fra kl. 18:30 til kl. 21:15 - og alle er velkomne. 

Af Anne Christensen  
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Hvem skal være ÅRETS HØJE KOLSTRUP’ER 2012?

Afgiv din stemme - så er du med til at vælge!

Paraplyforeningen har modtaget indstillinger på:

Kirsten Stahl Schmidt, Taws Roworth, Mia Schwarts og Johnni Behnke.

Der kan stemmes på Portalen, eller du kan udfylde kuponen nederst på siden og afle-
vere den i ”stemmeboksen” hos Jutta Carstensen, Netværksbasen, Uglekær 10, st.tv. 

Der kan stemmes fra d. 15.12.12 til d. 31.01.13.

Med venlig hilsen
Paraplyforeningen
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Kirsten Stahl Schmidt

Hvem skal være Årets Høje Kolstrupper?

Kirsten Stahl 
Schmidt

Er bl.a.: afdelings-
bestyrelsesmedlem 
i afd. 15 Hørgård/
Frueløkke/Uglekær 
og  Paraplyforeningen 
og meget mere. 

Johnni Behnke

Altid glad og 
smilende!
 

Tavs Roworth

Bydelsjournalist
& ildsjæl!

 

Mia Schwarts

Hun er der, hvor der 
sker noget og gør 
mange ting, som er 
til gavn for Høje Kol-
strup!

Tavs Roworth

Johnni Behnke

Mia Schwarts
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FREDE ULDALL
- en gudbenådet fortæller
Af Kirsten-Elisabeth Nielsen - Foto Karsten Espersen

Det kniber lidt med korttidshu-
kommelsen,” smiler 80-årige Fre-
de Uldall Hansen, da han byder 
os indenfor i sin hyggelige lejlig-
hed på Høje Kolstrup. ”I morges 
skænkede jeg mig en kop kaffe 
og glemte så alt om den, indtil 
hjemmehjælperen kom og fik øje 
på den.”

Den tidligere halinspektør i Ago-
raen og forfatter til bogen ”Mit 
Høje Kolstrup” har til gengæld 
ingen problemer med at huske et 
langt livs oplevelser. 

I de kommende numre af Gade-
spejlet vil Frede Uldall berette om 
sin opvækst på gården derhjem-
me i Nolde på Tønderegnen. Om 
hvordan landbruget fungerede, 
før maskinerne kom til. En hver-
dag med heste og tungt arbejde, 
som også helbredsmæssigt har 
sat sig sine spor. 

Og om morfaderens barske 
skæbne som soldat i Rusland un-
der 1. verdenskrig, mens Fredes 
mormor var alene med familiens 
seks børn på gården derhjemme.

Frede Uldall kom i skole som 
7-årig i 1938. Dermed blev hans 
barndom præget af årene under 
2. verdenskrig. Fredes far gik ind 
i modstandsbevægelsen under 
besættelsen og måtte på et tids-
punkt gå under jorden. 

Frede husker drengetidens fasci-
nation af håndgranater og hyl-
stre fra store maskingeværer, der 
blev kastet ned med faldskærm.

Han kom på et tidspunkt selv 
temmelig tæt på krigens alvor. 
Det var ment som drengestreger, 
men kunne have fået skæbne-
svangre følger.

Men der er også mere fornøjelige 
minder. For eksempel dengang 
han og hans kammerater under 
de kolde vintre i ’40erne byggede 
en isbåd med meder og hjemme-
lavet sejl. På sådan én kunne tre 
mand skyde en god fart. 

Den sidste jul før faderen kom 
hjem fra sit skjul, oplevede Frede 
at få et par skøjter i julegave.

Undervejs vil Frede Uldall bl.a. 
også fortælle om sit møde med 
Grønland og tilværelsen deroppe 
i den nordligste del af Danmark.

Novembermørket har sænket 
sig, da Gadespejlets udsendte 
bryder op. 

Vi tager afsked med en spæn-
dende personlighed, som øser 
levende og tilsyneladende nær-
mest utrætteligt af sine erindrin-
ger.

At han rent fysisk ikke altid læn-
gere magter, hvad han gerne vil, 
tager Frede Uldall med forbav-
sende godt humør. For især hæn-
derne vil ikke altid makke ret.

”Forleden var min søn og sviger-
datter på besøg. De ville lave no-
get mad i ovnen, men midt i det 
hele væltede der røg frem, og i 
løbet af et øjeblik var hele lej-
ligheden tilrøget. Vi måtte åbne 
vinduerne. Det viste sig at jeg på 
et tidspunkt havde tabt par fri-
kadeller derinde,” klukker Frede 
Uldall til afsked.

Frede Uldall Hansen er en gudbenådet fortæller og har indvilget i at lade Gadespejlets læsere 
få del i minderne fra et spændende og begivenhedsrigt liv. 
I de kommende numre af bladet vil læserne derfor stifte bekendtskab med serien Fredes Spalte.
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Vi bor på Høje Kolstrup!
    Mennesker på Høje Kolstrup er også et nyt tiltag i bladet 

   - vi vil gerne vise, hvem der bor her!
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Ordinær generalforsamling i HKB Fodbold

HKB fodbold af holder ordinær generalforsamling i Agoraen: 

mandag den 4. marts 2013 kl. 19.00

Uanset om du er forældre, spiller, træner, leder eller måske bare en fodboldinteresseret, som vil være 
med til at styrke fodbolden i vor bydel, så mød op og gør din indflydelse gældende.
I bestyrelsen håber vi, at klubben kan udvikles, så de mange søde børn vi har i dag også i mange år 
fremover kan få opfyldt deres lyst til fodbold i HKB.
Som omtalt i sidste nummer af Gadespejlet har vi efter sommerferien fået et dameseniorhold i gang, vi 
forventer holdet fortsætter til foråret, men vi vil gerne have en lidt bredere trup. Har du lyst til at træne, 
men ikke spille kamp, så har vi også brug for dig.
Er der drenge/mænd i alderen over 16, som har lyst til at spille fodbold på motionsbasis, så vil vi godt 
være med til at starte initiativet op. Vi forsøgte i foråret, men der var ingen opbakning; vi tror faktisk, at 
der er mange, som hver især godt vil spille lidt fodbold, men som bare ikke har fået sig taget sammen til 
det. Er du en af dem, så kontakt os - vi vil godt forsøge igen til foråret..

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske vore spillere og forældre en glædelig jul samt et godt 
nytår, hvor HKB fodbold vil udvikle sig yderligere.

HKB Fodbold
Holger Jørgensen

Spil og leg i Agoraen hver 
lørdag

Tag børnene under armen og vær med til lidt 
aktiv hygge i Agoraen!

Frivillige i Familiebasen har fået lov at låne hallen i Ago-
raen hver lørdag kl. 10-12. Her kan der leges, spilles 
forskellige boldspil, hygges og evt. spises frokost i fæl-
lesskab. 

Vi vil gerne opfordre jer forældre til selv at møde op 
med jeres børn. Og både børn og voksne opfordres til 
at deltage!

Det koster 10 kr. per person, som betales ved tilmel-
ding til Imsir Slomic. 

Du kan betale i Familiebasen, Uglekær 10 st.th., eller 
når du møder op i hallen. 

Der kan være lørdage, hvor hallen er optaget, men som 
udgangspunkt er det hver lørdag formiddag.

Tilmelding foregår til Imsir på mail: 
sslomic(at)hotmail.dk
eller via sms til: 21 19 32 82

Et supergodt tilbud til lidt fri motion!

Flere oplysninger kan fås hos Familiebasen, Uglekær 
10 st.th, tlf: 21 19 32 82   

Mange hilsener 
Familiebasen

OBS OBS OBS
 

RØDEKORS  BUTIKKERNE PÅ 
UGLEKÆR HAR ÅBENT DEN FØRSTE 

LØRDAG  I HVER MÅNED. 

FRA KL. 11 TIL KL. 15
 

VENLIG HILSEN 
PERSONALET
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Gadespejlet ønsker det stolte team bag Høje Kolstrups nye, smukke Aktiv Torv 
et forsinket, men stort TIL LYKKE med Arkitektur Prisen 2012!

TIL LYKKE

Lærling ansat i Røde kors butikken
Af Niels Chr. Nielsen

Kunder, som handler i Røde kors 
butikkerne på Uglekær, har be-
mærket, at møbelbutikkens lille 
maskot, den Franske Bulldog 
Isaac, ikke længere er at finde 
om mandagen i møbelbutikken. 

Fredag d. 1. juni 2012 måtte 
ejeren Kiss Nielsen, træffe den 
svære beslutning, at aflive Isaac. 
Han havde i længere tid døjet 
med smerter i hovedet. Dyreho-
spitalet kunne ikke afvise, at der 
var tale om en tumor som lå til 
grund. Så aflivning sås som den 
eneste humane udvej.

Mange kunder har givet udtryk 
for, at de savner hans tilstede-
værelse, samt at kunne give ham 
lidt hundegodter og et kram. 
”Det var altid så hyggeligt, når 
han var der”, blev der ofte sagt.

Så! Butikken har ansat en lille ny ”lærling” – nemlig Nico, som lige-
ledes er en Fransk Bulldog. Han forventes at starte op i møbelbutik-
ken, mandag d. 2. december. Han vil så være at finde i butikken hver 
mandag indtil videre. Personalet håber, at der vil blive taget ligeså 
godt imod Nico, som det har været tilfældet med Isaac.

Vi glæder os til at præsentere Nico for kunderne - Hilsen Personalet
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PETANQUE 
på Høje Kolstrup 

 

Til alle beboere! 
 

Vi er en lille samling beboere med vidt forskellige baggrunde som er be-
gyndt at spille det franske kuglespil PETANQUE. 
Vi spiller én gang om ugen på de ny anlagte petanquebaner foran Agora-
en. 
På spilledagen mødes vi og spiller et 
par spil indbyrdes mod hinanden - 
opdelt i hold eller individuelt. 
I pauserne mellem spillene nyder vi 
den medbragte kaffe eller lignende. 

Derudover nyder vi det hyggelige og 
sociale samvær med hinanden, men 
vi vil samtidigt rigtig gerne have 
nogle flere at spille sammen med og 
det er dér du kommer ind i billedet.  
 

Er du interesseret i PETANQUE-spillet og kunne du tænke dig at læ-
re spillet at kende fra grunden af så mød op 
 

HVER MANDAG 
KLOKKEN 1400 
FORAN AGORAEN. 

 
Vel mødt og hjerteligt velkommen 
De aktive spillere. 
Kontakt 50 22 44 45 (Udo) 
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Kolonihaver 
- Haveforeningen Skovly
Kontakt Hans Jørgen Christensen  
Tlf. 7463 1098.
- Skovgårdens Kolonihaveforening 
Kontakt Johannes Holm 
Tlf. 2062 3729. 

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

PETANQUE 
på Høje Kolstrup 

 

Til alle beboere! 
 

Vi er en lille samling beboere med vidt forskellige baggrunde som er be-
gyndt at spille det franske kuglespil PETANQUE. 
Vi spiller én gang om ugen på de ny anlagte petanquebaner foran Agora-
en. 
På spilledagen mødes vi og spiller et 
par spil indbyrdes mod hinanden - 
opdelt i hold eller individuelt. 
I pauserne mellem spillene nyder vi 
den medbragte kaffe eller lignende. 

Derudover nyder vi det hyggelige og 
sociale samvær med hinanden, men 
vi vil samtidigt rigtig gerne have 
nogle flere at spille sammen med og 
det er dér du kommer ind i billedet.  
 

Er du interesseret i PETANQUE-spillet og kunne du tænke dig at læ-
re spillet at kende fra grunden af så mød op 
 

HVER MANDAG 
KLOKKEN 1400 
FORAN AGORAEN. 

 
Vel mødt og hjerteligt velkommen 
De aktive spillere. 
Kontakt 50 22 44 45 (Udo) 



STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS!

vil du være med på 
annonceholdet?

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           


