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TILFØJELSE TIL SIDSTE NR.:
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HK-Klummen 
Når vi løber fra hinanden
I tiden 57min 51sek nåede Mads Birk Petersen at tilbagelægge 16 runder, 
svarende til lige i underkanten af 16 km, og med 221 deltagende, satte Høje 
Kolstrup løbet igen i år rekord på antallet af udøvende. Imponerende! 
Som tilskuer er det en ren fornøjelse at konstatere, at vi, heroppe, siden 
løbet første gang blev sat i gang i 2012, er blevet lige så gode til at løbe 
fra hinanden, som man er det ved langt større løbebegivenheder ude i den 
større verden. Det kan vi da fornøjes ved: at vi kan løbe fra hinanden.

Forud for et nyligt ferieophold i det tidligere Dansk Vestindien, havde vi i 
rejseguiden læst, at det kunne være en risikabel affære, at leje bil og begive 
sig ud i kampen med de lokale som, for det første, kører i venstre side, og 
ind imellem, og ikke sjældent, også kører berusede. Vi valgte så det offent-
lige befordringssystem. Det, skulle det vise sig, var det helt rigtige, hvis man 
led af sygelig hang til at sidde ballerne flade i græsrabatter, på stenopsatser 
eller lænet op ad eksotiske træformationer ventede på den bus, der ind imel-
lem, fik vi at vide, var ”forsvundet”. Man havde, som alternativ, så et andet 
system, der fungerede til perfektion. Det hed: opmærksomhed og hjælp-
somhed. Det fungerede således: Vi stod fem mennesker ved et stoppested. I 
bagende sol og med sveden fossende ned i ankelsokkerne. En hel del meget 
store amerikanerbiler rumler forbi i en, næsten, uendelig strøm indtil én, en 
meget stor én, med dobbelt kabine og et voldsomt stort lad svinger ind foran 
os og gør holdt. Og, hvor skal I hen? Bare hop ind. -I´ll fix that for You! Og 
koster det noget? Ikke høre tale om, siger chaufføren. Og han mener det, 
og siger: 
-We can help each other, can´t we, sir?
-Yes we can! Og det, den sætning, stammer et eller andet sted fra, tænker 
jeg da vi stiger ned og ud.

Den øvelse. Det tilbud om hjælpsomhed vil vi praktisere, når vi vender hjem, 
enedes vi om.

Det skete så en sen formiddag, at jeg, da jeg, alene i bilen på vej ned over 
vejen med det alt for lange navn, ved stoppestedet overfor Rema1000 så 
en kvinde stå og vente på bussen. Jeg lagde til ved kantstenen og svingede 
døren op.
-Vil du køre med ned til byen, spurgte jeg.
Hun stod som havde min henvendelse været rettet til en anden. Jeg gentog 
min invitation. Hun gik et par skridt frem og tog fat i døren.
-Hvem er du, spurgte hun.
Det så jeg ingen grund til at holde hemmeligt, så jeg præsenterede mig. 
Kort.
-Hvor bor du, ville hun vide.
Skulle jeg virkelig køre bilen til parkering for at kunne tilfredsstille hendes 
nysgerrighed på mig? Hvorfor kunne hun ikke bare acceptere tilbuddet, og 
hoppe indenfor, så vi kunne komme videre? Det gjorde hun da så endeligt, 
og vi fik os en rigtig hyggelig samtale i løbet af den korte tid, turen varede.  

Jeg har praktiseret den øvelse et par gange senere og har, hver gang, skullet 
igennem det samme ritual: Uha! Hvad er nu han for én, og hvad er han mon 
ude på i den bil med alle de ledige sæder, og det store bagagerum, hvori 
der kunne ske de forfærdeligste ting? Måske er det sådan, vi tænker i et 
samfund, hvor vi er vant til, at alting fungerer og virker, som det skal. Hvor 
vi blindt har tillid til, at at når det af timeplanen fremgår, at bussen kører fra 
stoppestedet 10 og 40 min over hver hele time, så er det sådan! Det kan 
ingen betvivle. Med en dosis opmærksomhed og lidt hjælpsomhed, kunne 
én og anden måske nå frem lidt før, og få samtalt med et menneske, man 
ellers aldrig ville være kommet i snak med. Når vi, uden videre, stoler på, at 
den chip, der monteres på løbeskoene også fuldt registrerer de omgange, vi 
løber. At vi ikke selv behøver at tælle med og holde øje. Og når den digitale 
tidtager viser, at Alberte Skov, som ”Pige i barnevogn” nåede 3 runder i tiden 
45min og 47sek så vil ingen betvivle det, eller løbe fra, at det blev resultatet 
for hende. 

Måske behøver vi ikke altid, i hverdagen, bare ”løbe fra hinanden”. 

God sommer!
Redaktionen v/Karsten Espersen
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En fantastisk god oksesteg!
På Ældrecentret Lergården fejrede man uge 17 med et stort anlagt spis sammen arrangement

Astrid Hansen
-Måske skulle jeg have lidt pud-
der på næsen først.
Det, synes jeg, er overflødigt. Al-
ligevel giver Astrid sig til at lede 
efter pudderet.
Vi skal i gang med optagelserne 
til en lille video om begivenhe-
den. Astrid vil gerne have pud-
ret næsen. Hun opgiver. Husker 
ikke, hvor hun har lagt pudret. Vi 
går i gang:
-Jeg synes, det var en fin under-
holdning. Han havde meget suc-
ces med den i hvert fald.  Astrid 
kaster et langt blik til siden, gri-
ner og fortsætter:
-Jeg har ikke selv været nogen 
stor fan af ham. Hvad hedder 
han? Hun retter spørgsmålet til 
mig. Jeg har ikke overværet den 
del af festen, og kan ikke hjælpe 
hende med navnet.
-Presley! Ham var det. Elvis Pre-
sley, kommer hun i tanke om.

Vi sidder i Astrid Hansens hyg-
gelige og meget personligt ind-
rettede bolig i den del af Ældre-
centret Lergården, der hedder 
Skovbrynet. Et par timer tidlige-
re, deltog hun, sammen med et 
halvt hundrede andre beboere, 
i et stort anlagt ”Spis sammen” 
arrangement i centrets festsal. 
Anledningen var den landsdæk-
kende kampagne ”Danmark spi-
ser sammen”, som fandt sted i 
uge 17. 

Arrangementet på Lergården 
havde fået økonomisk støtte fra 
Ældresagen i Aabenraa, og blev 
et tilbud til alle beboere, fordi 
man havde truffet den beslut-
ning, at få maden bragt udefra 
i stedet for at give udvalgte be-
boere et tilbud om et restaurant 
besøg. 

Centrum for festligholdelsen var 
festsalen. Og da den ikke kan 
rumme samtlige beboere til spis-
ning på én gang, blev der allige-
vel tale om en slags udvælgelse.
-Nåh ja, jo, man var da en smu-
le spændt på, om….. jeg var da 
spændt på, om jeg kunne kom-
me med derover. 

Vi havde fået at vide, at der ville 
blive plads til 50 ovre i festsa-
len. Men jeg hørte så fra noget af 
personalet, at selvfølgelig bliver 
der plads til dig, Astrid. Og det 
var en, en rigtig god oplevelse at 
være derovre i dag. Astrid smiler 
bredt. – Det var det bestemt!

Hun er én lang fortælling om 
hårdt og slidsomt arbejde helt 
fra barnsben. Hun har knoklet 
og hjulpet til ude og inde fra hun 
overhovedet kunne holde balan-
cen, og var endelig så lykkelig, 
at havne i et godt ægteskab, i 
det sønderjyske, hvor hun bare 
kunne labbe i sig af kærlighed og 
forkælelse. 

Dagny Jessen 
Jeg har anbragt mig i en stol lidt 
skråt overfor hende, og med ka-
meraet på min højre side. Dagny 
har accepteret at ville fortælle 
om sin oplevelse af arrangemen-
tet. Til kamera. Hun fortæller iv-
rigt gestikulerende.
-Nej, et stykke arbejde, de har 
haje. Det er det første, der fal-
der mig ind. Tænk på det store 
arbejde de har lavet for, at vi kan 
sætte os hen og nyde det. 

Det er hendes baggrund, der 
gør, at den slags tanker rangerer 
øverst, når hun tænker tilbage 
på arrangementet.
-Det, der altid imponerer mig, 
det er det frygtelig store stykke 
arbejde, de udfører. Alle dem, 
der sørger for, at tingene funge-
rer. Dem, der går rundt og skæn-
ker op og serverer og bærer ud 
og stiller an med det næste.
-Nyd dagen, nyd maden og nyd 
hinanden, lød overskriften. Og 
det gjorde man. Beboere og per-
sonale. For det var stort lagt an. 
Med underholdning. Fællessang, 
vin og vand og maden bragt til 
bordene af tjenere. Og hele tre 
serveringer!
-Der var først en forret. Med 
noget laks, og jeg elsker laks, 
understreger Dagny, og siden, 
bagefter kom så oksestegen. 
Med waldorfsalat og jeg ved ikke 
hvad. Se, nu er jeg ikke meget 
for alt det der ”ved siden af”. 

Men oksestegen. Dagny sender 
drømmende blikke hele vejen 
rundt i den pertentligt indrettede 
stue, og forbliver tavs et øjeblik. 
Jeg forstår, der var noget særligt 
ved den oksesteg.

-Den var ----- fantastisk, slutter 
hun beretningen om hovedret-
ten.
Jeg får en indføring i hendes for-
hold til flødeskum, da desserten 
bliver emnet, men er mere in-
teresseret i, hvordan Dagny har 
oplevet arrangementet i sit hele. 
At rammen om det måltid de 
hver dag får serveret og indtager 
i fællesskab i deres bo afsnit, at 
den var en anden. Rammen.

-Jeg har haft nogle dejlige ti-
mer derovre, bekræfter Dagny. 
Og forskellen. Forskellen på det 
derovre og når vi sidder hernede 
og spiser sammen. Jamen dog. 
Dagny slår ud med armene og 
smiler varmt.

-Ved du hvad? Når vi sidder her-
ovre og spiser, så sidder alt for 
mange og brummer og brokker 
sig. Så er kartoffelmosen kold. Så 
er sovsen ikke varm nok. Der er 
altid eet eller andet, der ikke er 
rigtigt. Men DEROVRE. Derovre, 
hun peger i retning af festsalen. 
Deroppe, jamen, der kom jeg jo 
til at sidde sammen en kone til 
én af beboerne her. Og ih altså! 
Dagny slår den ene hånd ned 
mod armlænet på lænestolen og 
griner lunt. Nåh nej, vi sad ikke 
og fjollede og pjattede sammen. 
Næh, vi fik rigtig hygget os og 
snakket sammen. Det var nogle 
rigtig gode timer, vi fik der.

Jeg slukker kameraet. Pakker 
stativet og kameraet ned og tak-
ker Dagny, der slet ikke er fær-
dig.
-Jamen ved du hvad? Du er da 
velkommen til at komme igen.

Det var da faktisk fristende. 

Dagny har en masse at fortælle 
om et liv med store, og for mig, 
helt ukendte rytmer og rutiner. 
Så, måske!

Af Karsten Espersen
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Dagny Jessen

Astrid Hansen
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FAMILIEDAG PÅ HØJE KOLSTRUP
Lørdag d. 27.5.2017 afholdt de sociale viceværter Michael og Rikke den 
første Familiedag på Høje Kolstrup på plænen foran Fuldtræfferen      
                                                                                       
Vi var heldige med en perfekt dansk sommerdag, 
hvor solen skinnede og bålet brændte lystigt, til 
stor glæde for både børn og voksne, som bagte 
mange lækre snobrød. 

Arrangementet startede kl. 12 og sluttede kl. 17, 
hvor der var fællesspisning med grillede kyllinge- 
hotdogs.

Der var i løbet af dagen en rigtig god og hyggelig 
stemning mellem de fremmødte voksne og børn. 
Børnene legede med hinanden og spillede bold. 
De voksne havde samtidig mulighed for at drikke 
kaffe og spise småkager, imens der blev snakket 
på kryds og tværs. Måske starten på nye gode 
venskaber i lokalområdet.

I løbet af eftermiddagen var det forskellige frivil-
lige tilbud, som både børn og voksne kunne del-
tage i. Der blev bl.a. spillet kongespil og bold, og 
fædrene tog en omgang frisbee. 
Dagen var en rigtig dejlig dag for alle, og der var 
mange forskellige aldre og nationaliteter repræ-
senteret. 

De sociale viceværter vil gentage familielørdage 
med jævne mellerum ca. 1 gang i måneden, og 
vi sender programmet ud på Facebook, og sæt-
ter opslag op i området. Vi håber at se de samme 
søde familier igen til næste arrangement i juni og 
håber samtidig, at der vil komme endnu flere fa-
milier og hygge med os. Dato for næste arrange-
ment vil fremgå senere.

Programmet i juni, på plænen foran 
Fuldtræfferen
Kl 12.00 optænding af bål og herefter snobrød, 
pølser og fælles spisning 
Herefter er der fri kaffe, kage og saftevand, snak-
ke og hygge. Der vil løbende gennem dagen være 
forskellige frivillige aktiviteter som kroket, fodbold, 
kongespil, petanque, frisbee, gummistøvle kast 
samt mulighed for at male og dekorere smukke 
store sten, som man må tage med hjem bagefter.
Man bestemmer selv hvor længe man vil blive og 
om man ønsker at deltage i aktiviteterne. Man 
er også meget velkommen til at sidde og drikke 
kaffe og snakke, imens børnene leger på kryds og 
tværs.
Kl. 16.00 siger vi tak og slutter endnu en dejlig 
eftermiddag.

Vi glæder os til at se jer til en god familiedag! 

Michael og Rikke
Sociale viceværter
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Nyt fra Bydelsrådet, juni 2017 
På bydelsrådets første møder efter den ordinære generalforsamling har vi drøftet udvikling på Høje 
Kolstrup. Bestyrelsen har ”brainstormet” på ideer og tiltag der kan understøtte målet om at være et 
attraktivt bosætningsområde. 

De mange ideer og forslag er blevet opdelt i 2 hovedfokusområder, drift og udvikling. 

Med drift forstår vi vedligeholdelse af bestående kommunale anlæg (stier, veje, belysning osv.).  
Vi har afholdt et møde med Aabenraa kommune, for at få prioriteret vedligeholdelse af kommunale 
arealer og udbedret fejl og mangler. Bl.a. har vi  drøftet: 

- Færdiggørelsen af anlægsarbejdet omkring Rema samt afklaring af hvem der har 
vedligeholdelsesansvaret for det nyetablerede fortove og tilstødende arealer.  

- Belysning på den nye bro over Nyløkke samt en plan for hvordan det midlertidige hønsetråd kan 
erstattes med en mere permanent skridsikker belægning. 

- Genplantning af skrænterne ved indkørslen til Frueløkke. Her blev træerne fældet af i forbindelse 
med renoveringen af rækkehusene. 

- Reducering af rågebestanden på Frueløkke 

Udover at få rettet op på de driftsmæssige hængepartier, har vi også mange udviklingsønsker (f.eks. en 
hal 2 ved Agoraen, opsætning af en LED infotavle / portal, etablering af fortove langs stamvejene)  som 
vi skal have prioriteret og arbejde videre med det kommende år.  

I september afholdes ”Stafet for livet” for 2. gang på Høje Kolstrup. Her håber vi, at du vil deltage – 
enten som frivillig hjælper og/eller som deltager i arrangementet. Se mere på ”www.stafetforlivet.dk”. 
Her er du velkommen til at tilmelde dig ”Team Høje Kolstrup” eller oprette dit eget hold. Det er en 
fantastisk lejlighed til at præsentere vores bydel for en masse gæster. 

Har du forslag, ris og/eller ros til bydelsrådet er du meget velkommen til at kontakte en af bydelsrådets 
medlemmer (se nedenfor) 
 
Hans Peder Thomsen   

Formand Høje Kolstrup Bydelsråd  

Navn: Adresse: Mail: Telefon: 
Formand: 
Hans Peder Thomsen 

Frueløkke 153 hp@danprivat.dk 40 42 33 44 

Næstformand: Chresten 
Hedegaard 

Frueløkke 47 chresten8@gmail.com 74 63 09 09 

Sekretær: 
Uffe Leisner 

Uglekær 178 uleisner@hotmail.com 20 16 55 41 
22 99 51 13 

Kasserer: 
Erling Jørgensen 

Damms Teglgaard 
18 

erling0044@gmail.com 74 62 76 01 
24 66 76 17 

  
Conzetta Thomsen 

  
Lergård 15 

thomsenconzetta@gmail.com 22 36 74 61 

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

Boligforeningerne: 
Per Hansen 

Frueløkke 483 aaabnord@salus-bolig.dk 20 46 48 79 

Børn & Unge omr. 
Holger Jørgensen 

Nørreskovparken 91 hojn1952@gmail.com 40 40 62 16 

        
Suppleant: 
Per Matzen 

Frueløkke 177 per.h.matzen@gmail.com 28 57 99 17 

Suppleant: 
Hans Christian Jensen 

  h-c-j@mail.dk 
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Interview med Lene Berthelsen, leder af Mama Mia
Onsdag d. 31. maj blev der holdt afskedsreception, for 
Lene Berthelsen, leder i Mama Mia. 
Lene var med til opstarten af Mamma Mia projektet i 
1995, sammen med stedets første leder Ellen Aaes. Lene 
overtog roret som leder af Mamma Mia i 2005, og frem til 
hun med udgangen af maj 2017 gik på efterløn. 

Mamma Mia har til formål kontinuerligt at finde og til-
passe en metode til at få adgang til en integration, der 
lykkes. Som en hjælp til de familier, hvor det kan være 
vanskeligt at komme til et nyt land, og forstå usagte som 
sagte normer og regelsæt. Arbejdet er primært for kvin-
der, men der arbejdes helhedsorienteret omkring hele 
familien.
I den forbindelse har Mamma Mia igennem de sidste tolv 
år haft et tæt samarbejde med Anika Liersage, der er 
forsker ved ”Det nationale Forskningscenter for Velfærd”. 
Via medarbejderne i Mamma Mia der har opbygget en 
tæt relation og en høj grad af tillid til stedets brugere, 
har Anika Liersage kunnet få den viden, som er brugt i 
forskningsøjemed.

En eftermiddag om ugen har Mamma Mia rådgivning til 
projektets brugere. Det kan f.eks. være om It, breve fra 
læge og sygehus, som betyder, at pågældende skal møde 
op på det angivne tidspunkt. Mange af projektets brugere 
har brug for hjælp til at forstå breve; lære hvordan Nem-
Id og nettet skal bruges, samt til at forstå, hvordan det 
danske system virker. Kort sagt, hvad der forventes af 
den enkelte både af personlig og systemmæssig art.

Mamma Mia har udviklet sig til et socialt center, og som 
projekt har de selv visitationsretten. Der er plads til 8 
max. 12 kvinder og deres børn. 

I starten i 1995 var medarbejderne i Mamma Mia opsø-
gende og hjalp kvinderne ind til Mamma Mia, men siden 
er det gået efter mund til mund metoden. Det er gratis 
for brugerne at være visiteret til Mamma Mia. Alle bru-
gerne kommer til en for-samtale. 

Lene blev tilbage i 1980 færdiguddannet som pædagog, 
og startede som pædagog i Nyløkke Fritidshjem på Høje 
Kolstrup. Herefter arbejdede hun med voksne i krise, an-
bringelse af børn og unge i familiepleje, med handicappe-
de børn, og hun har sammen med sin mand, selv været 
plejefamilie i 20 år. Derefter var hun i en årrække ansat 
i Specialrådgivningen under det tidligere Sønderjyllands 
Amt. Derudover har Lene taget en certificeret coach ud-
dannelse, samt en toårig håndarbejdsuddannelse på se-
minariet i Haderslev. At hun afsluttede sit arbejdsliv efter 
22 år i Mamma Mia, der også er beliggende på Høje Kol-
strup, slutter ringen om et godt arbejdsliv. 

Det, der fik Lene til at søge stillingen som Leder af Mama 
Mia, var oprindelig hendes interesse for forskellige kul-
turer, kreativitet og det at deltage i et pionerarbejde, og 
skulle være med til at udvikle metoder. 

Lene fortæller med intensitet og varme i stemmen om 
flere af de stærke oplevelser, hun har fået i Mama Mias 
kvindeverden af mangfoldige kulturer.

Nogle mennesker efterlader dybere indtryk end andre, 
og en af de helt særlige oplevelser, som Lene vil tage 
med i resten af sit liv, er, hvor ens vi er som kvinder, når 
facaden falder, uanset hvor vi kommer fra, hvem vi er, og 
hvad vi tror på. 

Lene anser det som en gave at få lov til at være et sted 
i så mange år, hvor hun stadig har kontakt til mange af 
de mennesker, der er kommet forbi igennem tiden. Følge 
mennesker i deres livsfaser, opbygge tætte relationer og 
kende kvindernes livshistorier. 

Mamma Mias medarbejdere og brugere har formået at 
skabe et miljø, hvor der skabes netværk på tværs af kul-
turer. Et kvinde-netværk der udvikler brugerne til selv-
stændige individer. Det har været fantastisk for Lene, at 
kunne følge de helt små børn op igennem deres ungdom, 
til selv af blive forældre. Samt følge forældrene op i al-
derdommen. Lene har stadig kontakt til nogle af de første 
piger, som startede i Hjerteklubben (en pigeklub under 
Mamma Mia), og disse er nu voksne kvinder. 

Det har været et givende, sjovt, kreativt og udviklende 
arbejde. 
 
Mennesker påvirker hinanden gensidigt. Lene fortæller 
om kvinder fra hele verden, som har påvirket hende. Men 
når jeg spørger, på hvilken måde Lene tror eller håber, 
hun har påvirket de kvinder, der er kommet i Mamma 
Mia, så bliver hun ydmyg. 

Lene beskriver sig som en fast platform og gennemgåen-
de figur, der har været ud og ind i kvindernes liv afhæn-
gig af deres behov -  en slags ”tantefunktion” - et men-
neske kvinderne har tillid til. En de kan få lov at fortælle 
de svære ting til. En der kunne give kvinderne tro og håb 
for, at tingene nok skal gå. 

Lene har formået at skabe gode relationer og tillid, så 
hun kunne lykkes med at hjælpe kvinder fra hele verden 
til en vellykket integration.

Lene tænker, at integrationen er gået hurtigt i Danmark, 
og hun definerer integrationen ved, at vi kan leve sam-
men under nogle systemer og stadig beholde vores sær-
kende. Nogle ting finder vi fællesskabet i, og i andre ting 
beholder vi vores særkende, imens vi gensidigt respek-
terer hinanden!

Det har været med til at forme Lenes menneskesyn med 
en ”megastor” rummelighed uden at være naiv, krydret 
med Lenes lyse sind samt en tro på, at der findes løsnin-
ger, og at det nok skal gå det hele. Den tryghed har Lene 
fået med i bagagen fra sit eget barndomshjem, hvor ver-
den var rummelig, blot man opfører sig som et ordentligt 
menneske! Det gør, at Lene er glad for det arbejde, hun 
har ydet og været med til.

Nu afslutter Lene et langt og godt arbejdsliv, og går på 
efterløn. Det betyder, at hun har tiden til sin egen rå-
dighed. På spørgsmålet om hvilke drømme hun har for 
fremtiden, er det at få mere tid til de relationer, hun har 
ud over sit arbejdsliv. At dyrke det kreative med keramik 
og smykkefremstilling som livsform i familiens 35 m2 ga-
rage sammen med sin mand, Jan. 

Lene forventer ligeledes at krydre efterlønslivet med rej-
ser, samt at sidde længe ved morgenbordet, og se ”Go 
Morgen Danmark” på tv med en kop kaffe. Gå en runde i 
haven og måske nyde endnu en kop kaffe. 

Lene vil helt sikkert bevare både sit positive glade væsen, 
sin gejst og nysgerrighed som menneske!!!

Tekst & foto: Vivi Sprenger
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Lene Berthelsen
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SANKT HANS aften fredag, d. 23.juni 2017 

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 

Fredag, 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. 20.45 BÅLTALE VED BYRÅDSMEDLEM, ERIK ULDALL HANSEN 

Bålet tændes ca. kl. 21.00 

Venlig hilsen Høje Kolstrup SANKT HANS UDVALG 
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IGEN VAR DER REN DAG PÅ HØJE KOLSTRUP

Afdelingsbestyrelsen slog dørene op til åbent hus på Frueløkke
Lørdag den 29. april 2017 var der åbent hus på Frueløkke, hvor alle interesserede kunne besigtige de nye flotte ræk-
kehuse. Klik ind på hoejekolstrup.dk og se bydelsjournalisternes video, som ligger under NYHEDER!

Traditionen tro deltog Høje Kolstrup 
igen i år i det landsdækkende pro-
jekt Ren Dag. 

Arrangementet fandt sted den 2. 
april 2017 og var arrangeret af Pa-
raplyforeningen på Høje Kolstrup.

Omkring 40 personer mødte op ved 
Agoraen kl. 10 denne søndag for-
middag. Der ventede de fremmød-
te en glædelig overraskelse, idet 
Boligforeningen med kort varsel ar-
rangerede kaffe og rundstykker til 
at starte på.

Mens rundstykkerne blev nydt, blev 
det også aftalt, hvor de enkelte ger-
ne ville gå rundt og samle affald.

Vejret var heldigvis med os, og der blev i løbet af de næste to timer samlet mange affaldssække med 
skrald langs stier, veje, boldbaner osv.

Kl. 12 mødtes vi alle ved Agoraen igen til en grillpølse og sodavand, som var sponsoreret af Arwos. Det 
var en super hyggelig dag for såvel store og små. Der blev snakket og hygget og gjort en god indsats 
for at holde vores område pænt og rent.

Paraplyforeningen takker alle de fremmødte for indsatsen, og vi håber 
at se rigtig mange deltagere igen næste år.

Dagens affaldshøst
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Fra lørdag d. 2. september kl. 12 til søndag d. 3. september kl. 12 
afholdes  for anden gang STAFET FOR LIVET på Høje Kolstrup ved 
Agora’en - arrangeret af Kræftens Bekæmpelse
Sidste år deltog i alt 814 personer fordelt på 27 hold, og vi håber, at endnu flere har lyst til at være med  
i år.

Stafetten er en holdstafet, som varer i 24 timer, og der skal som minimum være én fra hvert hold på 
banen under hele stafetten. Man går eller løber 1 time af gangen.

Du kan tilmelde dig på Høje Kolstrup-holdet på: www.stafetforlivet.dk og vælge Team Høje Kolstrup. 
Paraplyforeningen er tovholder for holdet.

Holdet er for alle, både unge og gamle, enlige og familier.
Det koster 100,- kr. for voksne og 50,- kr. for børn under 18 at deltage. Beløbet betales ved tilmelding
og går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.

Du har også mulighed for selv at tilmelde et hold for dig og dine kollegaer på www.stafetforlivet.dk.
Ved spørgsmål om tilmelding, kontakt venligst Kim på tlf. 71727436 eller på mail: ka@HKB81-fodbold.dk

Ud over selve stafetten vil der være forskellig underholdning og madboder på pladsen.

Når mørket falder på, holdes der igen i år lysceremoni, hvor man kan tænde et lys for en, der kæmper 
eller for en, der mistede livet til kræft.

Paraplyforeningen  opstiller  et  STAFET-telt ved gangstien omkring boldbanen. Teltet er åbent for alle, 
der har lyst til at hvile benene eller måske bare har lyst til en hyggelig snak og en sodavand. 

VI SES

Med venlig hilsen
Paraplyforeningen
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Hvad laver de egentlig henne i Børnehaven Spiretoppen?
Kære læser af Gadespejlet

Jeg vil gerne præsentere jer for Spiretoppen, Høje Kolstrup Bydelens børnehave, 
der er beliggende på Lergård 2 lige før kirken, og endvidere har en afdeling bag 
Rema på Nyløkke 17.Spiretoppen er en Selvejende institution under FDDB med 
egen Bestyrelse, der er med i, og har stor indflydelse på børnehavens overord-
nede retningslinjer.

Vi har børn fra tyve forskellige nationer fra hele verden, fra Brasilien til Kina 
over Afrika, Syrien og Færøerne, for blot at nævne nogle få af dem.

Vi har etnisk danske børn, børn af familier der er flygtet fra ufred i hjemlandet 
og børn af læger, der bliver hentet op til vores lokale Supersygehus, din nabos 
børn, ja alle mulige børn. 

Så man kan godt kalde Spiretoppen for en international børnehave.

I det pædagogiske arbejde er der nogle vigtige fokuspunkter. Vi taler dansk i børnehaven, for at give alle børnene uan-
set herkomst en god ballast i det danske sprog. Vi leger med ord og lærer børnene at udtrykke deres ønsker, fantasi, 
behov og følelser. Vi lærer børnene at kommunikere med hinanden, samarbejde, løse konflikter og opføre sig ordentligt 
overfor hinanden.

At opbygge venskaber på tværs af kulturer er her rig mulighed for, og børnene lærer både at være rummelige og sætte 
deres grænser. Børnene lærer turtagning, din tur/ min tur, at lytte til hinanden, vente på hinanden, hjælpe hinanden og 
samarbejde med hinanden.

I Spiretoppen har vi delt børnene op i grupper. 
På Lergård har vi tre grupper: Troldeungerne, Spilopper og Mariehøns med børn i alderen fra 3 til ca. 5 år, hvorefter de 
starter i Storebørnsgruppen. Pædagogikken er tilpasset efter børnenes udvikling, alder og behov. Legen har stor betyd-
ning for børnenes personlige og indbyrdes udvikling, og igennem legen lærer børnene mange af de færdigheder, som de 
får brug for igennem livet. Leg og aktiviteter bliver til dels tilrettelagt ud fra de pædagogiske læreplaner, vi er forpligtet 
på i forhold til kommunale og ministerielle aftaler. Og så er der naturligvis også plads til børnenes egen spontane leg.
På Nyløkke holder Storebørnsgruppen til. Det er de børn, der skal i skole efter sommerferien. Her har vi fokus på bør-
nenes udvikling og læring, så de bliver parate til at gå i skole. Vi har et tæt samarbejde med Høje Kolstrup Skole, som 
Storebørns gruppen besøger. Og vi har et spændende samarbejde med Connie Nielsen, der er matematiklærer på skolen 
og forfatter til ”Abacus”, matematikbøger om ”Leg med Matematik”. Via leg lærer børnene færdigheder, som kommer 
dem til gavn, når de starter i skolen. Og med skolen som nærmeste nabo, bliver den kendt for børnene allerede, inden 
de skal starte i skolen. På tværs af de to afdelinger besøger grupperne hinanden, og der bliver tilrettelagt aktiviteter på 
tværs, således at vi alle kender hinanden.

Som pædagog og medhjælper i Spiretoppen fordres en høj grad af professionalisme, og det pædagogiske arbejde til-
rettelægges, således at der sker udvikling for børnene igennem leg, kreative og musiske aktiviteter samt motoriske 
udfordringer. Både indenfor i Spiretoppens lokaler og udenfor på legepladserne, er der tænkt over indretningen, så der 
er ”rum i rummet”, således at der er arealer, hvor børnene kan tumle, og arealer hvor der er plads til fordybelse af mere 
stille karakter.

I samarbejde med Landsbyggefonden over en fire årig periode fra 2016-20 har vi fået yderligere midler tildelt, som bl.a. 
har bevirket, at vi har kunnet hyre den kendte Familieterapeut Lola Jensen til et forældremøde i børnehaven. Og der er 
flere spændende foredrag i støbeskeen.

Vi har endvidere startet et samarbejde op med Sundhedsplejerske Grethe Damgaard, der den første torsdag i måneden 
– foreløbig resten af 2017 – har åben rådgivning for alle forældre på Høje Kolstrup, der måtte have spørgsmål til deres 
barns sundhed, søvn, kost mv.

Derudover har vi tilknyttet tre børnehavevenner fra Ældresagen. Helle, Addy og Ilse er gæve frivillige, ældre damer, 
som har tid og lyst til blot at være venner med os i børnehaven. De fungerer som en ekstra bedstemor, der giver deres 
nærvær i samværet med børnene.

Dette var en lille introduktion til Børnehaven Spiretoppen.
 
Har du/I et kommende børnehavebarn, er du/ I naturligvis velkommen til at komme og besøge os for at se, hvordan her 
ser ud i børnehaven, samt på vores dejlige legeplads. 

Ring på 29 32 40 84 for at lave en aftale, så viser jeg gerne rundt og fortæller om Spiretoppen.

Mvh
Vivi Sprenger

Institutionsleder 
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Legestue For Børn
Legestuen er et åbent tilbud til alle forældre og børn 0-6 år på Høje Kolstrup

Legestuen er et hyggeligt sted, hvor forældre eller bedsteforældre kan komme med deres barn og hvor 
der tages udgangspunkt i samværet og aktiviteter med børnene. I legestuen kombinerer vi babyleg med 
voksensnak. 

Legestuen foregår i Familiebasen på Uglekær 10 st.th. Pia Lenbroch, der også er pædagog i børnehaven 
Spiretoppen, står for aktiviteterne i legestuen. Her kan børn og forældre opleve forskellige aktiviteter 
som fx sanglege, rytmik, leg, tumle gymnastik og sansestimulering afpasset efter de fremmødte børn. 

Med jævne mellemrum får legestuen også besøg af biblioteket, sundhedsplejersken og tandplejen, der 
kan give råd og vejledning om alt fra højtlæsning til gode søvnrytmer og tandbørstning. 

Legestuen er åben hver mandag formiddag fra kl. 10-12
Kontakt Pia for flere informationer og tilmelding eller mød op mandag formiddag. 
Pia har tlf. 22 24 96 85 eller mail pshl@aabenraa.dk.

Alle er velkomne!

Den første torsdag i hver måned sidder sundhedsplejerske 
Grethe Damgård klar, til at besvare spørgsmål og rådgive 
småbørnsforældre. 

Det kan være spørgsmål om alt lige fra søvn, kost, sprog og 
alt andet relateret til småbørns trivsel og sundhed. 

Tilbuddet er til alle forældre på Høje Kolstrup. 

Du kan finde sundhedsplejersken den første torsdag hver 
måned fra kl. 8 - 10 i børnehaven Spiretoppen på Lergård 2 
(mødelokalet ved siden af trappen). 

Der er morgenkaffe på kanden.

Forældre kan henvende sig til personalet i børnehaven og 
aftale en tid eller man kan stille sig i kø efter ’først til mølle’ 
princippet.

Efter planen kommer Grethe i Spiretoppen følgende datoer fra kl. 8.00-10.00:
1. juni, 3. august, 7. september, 5. oktober, 2. november, 7. december

Forældre kan aftale tid på vspr(at)aabenraa.dk eller på tlf. 29 32 40 84, samt hos 
personalet i børnehaven. Spiretoppens tlf. er 73 76 87 39.

Åben Sundhedspleje i Børnehaven Spiretoppen
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Ung 15-årig, ambitiøs dame styrede lokal fodboldkamp

Palmesøndag skinnede solen og der var mange folk på 
fodboldstadion på Høje Kolstrup. En af grundene hertil 
var blandt andet en U13 fodboldkamp mellem HKB81 
Høje Kolstrup og Tønder. Kampen forløb godt og domme-
ren havde styr på tropperne kunne man fornemme. Den 
opmærksomme tilskuer havde nok bemærket, at det var 
en ung, flot pige, der var klædt i sort dommertøj. Det var 
nemlig den kun 15-årige, nyligt uddannede dommer fra 
Høje Kolstrup, Julie Thomsen.

Hun havde kun været såkaldt ”sort DFU dommer” i fire 
uger og dømte her sin kamp nummer tre og den første 
kamp uden vejleder. Og man må sige, hun klarede opga-
ven til UG. Der var ingen større ulovligheder og var der 
optakt til noget blandt spillerne, var Julie på pletten med 
det samme, inden tingene udviklede sig.

Målet er sat
Julie har allerede lagt planer om sin dommerfremtid. I 
øjeblikket kan hun dømme kampe i rækkerne op til se-
niorkampe. Målet er senere at kunne dømme divisions-
fodbold. Det kan dog tidligst ske om tre år, såfremt alt 
går godt.

Selv aktiv spiller
Julie havde efter kampen, lige tid til at veksle et par 
ord med den stolte farmand, Hans Peder Thomsen, som 
mange vil kende som formand for bydelsrådet i Høje Kol-
strup. Herefter skulle hun selv afsted til fodboldkamp og 
spille for Bramming Efterskole imod Sundeved Efterskole.

FAKTA
Julie har gået på Høje Kolstrup Skole og er i dag elev på 
Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole.
Julie Thomsen bor på Frueløkke sammen med sin mor 
og far, Lene og Hans Peder, sin tvillingesøster Caroline, 
kaninen Sofus, katten Madsen og marsvinet Trunte.

Tekst & foto: Tavs Roworth
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Høje Kolstrup Løbet d. 20. maj 2017 
– 6. udgave
Tekst & fotos: Vivi Sprenger
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Igen i år var Høje Kolstrup løbet en 
stor succes med 216 deltagere, der 
var bredt repræsenteret i alle alders-
grupper.

Særlig dejligt var det at se, at rigtig 
mange forældre deltog sammen med 
deres børn. Der var endog forældre, 
der havde børn med i klapvogn og 
barnevogn.

De tre største hold var Spiretoppen 
med 63 deltagere, Høje Kolstrup 
Skole i Bevægelse med 34 deltagere 
og AAIG med 22 deltagere, som alle 
var med til at skabe sammenhæng 
på tværs af vores dejlige bydel.

Selve løbet var yderst velorganise-
ret, og deltagerne fik hurtigt udleve-
ret deres løbsnumre, hvorefter der 
var en flot og professionel fælles op-
varmning ved AB Dance. 

Efter løbet var der medaljeoverræk-
kelse til de stolte vindere.

To studerende fra UC-Syd skabte 
spænding for børnene med et ak-
tivt eventyrløb, hvor børnene skul-
le hjælpe Frække frø med at finde 
Dronningebiens forsvundne krone. 
Alle deltagerne i eventyrløbet fik en 
goodiebag, sponseret af vores lokale 
Rema butik.

Efter løbet blev der afholdt Street 
Soccer turnering på den oppustelige 
bane, hvor præmierne var sponseret 
af Sport 24 Outlet og InterSport.

I det dejlige solskinsvejr hyggede 
deltagere og tilskuere sig efter løbet, 
hvor der var mulighed for at købe 
pølser og drikkevarer, og der var gra-
tis kaffe til alle.

Selve løbet blev igen og udelukkende 
afviklet med hjælp af frivillige kræf-
ter fra start til slut. Tak til alle frivilli-
ge og til alle deltagerne, for at støtte 
om op Høje Kolstrup Løbet 2017.

En særlig stor tak skal lyde til de 
ihærdige arrangører Erik Uldall Han-
sen og Jesper Steffensen.

På gensyn til 
Høje Kolstrup Løbet 2018
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HKB81’s Fodbold- og håndboldafdeling 
inviterer til 

 

Bent Nielsen Hanne Jensen Ulla Kristensen 
Tlf. 74 62 87 14 Tlf. 51 68 45 43  Tlf. 40 37 89 10 

Mobil. 30 66 47 87   
 

 

 

LOPPEMARKED 
Søndag d. 10. september 2017 

Kl. 10 – 15 
I Agoraen 
Nyløkke 2 

 

 
 

Støt klubben – og glæd børnene på Høje Kolstrup 
Find frem, hvad du har i gemmerne fra kælder til kvist. 

 
VI INDSAMLER ”LOPPER” 

Lørdag den 9.september 2017 fra kl.10:00 – 15:00  
 

Sæt lopperne ud til vejen! 
Ved blokkene sættes lopperne ved indkørsel til P-plads. 

Du kan også selv aflevere lopper i Agoraen i samme tidsrum. 
Vi står parat til at tage imod. 

 

På forhånd tak for din støtte. 
 

PRØV LYKKEN I BOLDKLUBBENS TOMBOLA 
 

Børneloppemarked 
Boldklubben inviterer samme dag alle børn til at afholde deres eget børneloppe-marked i 

foyeren. Medbring KUN legetøj, evt. bord eller tæppe og lav din egen stand. 
Det er KUN børn, der må have en stand på børneloppemarkedet og KUN legetøj, der må 

sælges. Alt andet modtages med glæde til Høje Kolstrup Boldklub. 
Kom med tingene søndag fra kl. 09:00 

 
 

Med sportslig hilsen 
Høje Kolstrup Boldklub 
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Kolonihaver 
Skovgårdens Kolonihaveforening 
Kontakt John Hynding 
tlf: 2865 2422
Haveforeningen Skovly
Kontakt formand Tommy Larsen 
Tlf. 4042 9038

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

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

Netværksbasen
Uglekær 10, st.tv.
Sekretariatet for den boligsociale 
helhedsplan for Høje Kolstrup.
- Projektleder Sanne Pedersen
Tlf. 7354 6577/mobil 2477 3918  
E-mail: slp@salus-bolig.dk
- Jobguide Kim Winther 
tlf. 2034 7431 
E-mail: ksw@aabenraa.dk
- Socialvicevært Rikke Frederiksen 
Tlf. 2974 8058
E-mail: rfr@aabenraa.dk
- Socialvicevært Michael Schwebs
Tlf. 2974 8011
E-mail: mschw@aabenraa.dk

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

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

Foreninger med aktiviteter 
i Agoraen:

Aabenraa Basket Hedgehogs
se under www.facebook.com/aaben-
raabasket.

Aaig Gymnastik
Aerobic, Zumba, Børnegymna-
stik
Kontakt Solveig Petersen
sp@aofsyd.dk.

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

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

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

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

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

Bydelsrådet
Formand Hans Peder Thomsen 
Mail: hp@danprivat.dk

Familiebasen
Uglekær 10, st. th.
Daglig leder: Sine Jakobsen
Mobil: 2148 7922
Ungekonsulent 
Brian Berg Christensen
Mobil: 2114 8720
Mail: bbch@aabenraa.dk

Fuldtræfferen
Et aktivitets- og samværstilbud  
under Aabenraa kommune, der er 
åbent for alle:

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

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

Høje Kolstrup Datastue
Uglekær 12, kld. Kontakt Inge Lis 
Larsen på tlf. 4026 6821.
E-mail: inge_lis_larsen@post.tele.
dk.

Høje Kolstrup Kirke
Lergård 4
Se hvad der sker i Høje Kolstrup 
Kirke på www.aabenraasogn.dk.

Høje Kolstrup Skole
Nyløkke 2 - 4
2-sporet folkeskole fra 0.-9. årgang.
Skolens kontor - tlf. 7376 8300
SFO 0-3. årgang: 7376 8684
SFO 2: tlf. 7462 6903
Lærerværelse: 7376 8311

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

 

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

Streetworker
Rachid er streetworker på Høje Kol-
strup. Han kan kontaktes på mobil 
4052 0929.

Trompetskole
v/ Erik Boysen, Nørreskovparken 75
Tlf. 7462 6887
Mobil 2226 8439
E-mail: mail@erikstrompetskole.dk.
Se også www.erikstrompetskole.dk.

Ungdomsklubben 
Aftenklub fra 7. kl. til 17 år.
Nyløkke 2, kld. 7462 6903.

Vietnamesisk Forening 
Kan kontaktes på zienhongdk@
yahoo.dk.

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

Dansk Tamilsk Integrationsfor-
ening
Kontakt Sevagan S. 2228 0183.

HK Boldklub- Fodbold
Kontakt Bent Nielsen 7462 8714. 

HK Boldklub- Håndbold
Kontakt Ulla Kristensen 4037 8910

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

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

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


