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Så har den også ramt Høje Kolstrup 
– igen har vi næsten lyst til at sige! 

Vi kender den alle sammen – den der AGUR-
KETID – den tid på sommeren, hvor alt og 
alle holder ferie. Også strømmen af nyheder 
som gør sommeren lidt sur for dem, der skal 
leve af at levere nyheder. 

Om sommeren er der som regel langt mel-
lem ”breaking news” og ”mediefesterne” 
for journalisterne - og selv om det ikke er 
sommer lige nu, så er det også sådan lidt 
agurketid for bydelsjournalisterne på Høje 
Kolstrup, der bl.a. sørger for, at dette blad, 
du sidder med i hånden, kommer på gaden. 

Vi skal ganske vist ikke tjene penge på bla-
det – så vi skuffer ingen abonnenter og an-
dre betalende læsere ved ikke at bringe de 
store nyheder, men derfor vil vi da alligevel 
gerne bringe de gode historier. 

Så for at gøre en lang historie kort, så 
MANGLER VI INDLÆG til bladet. Nu skal det 
ikke forstås sådan, at vi er utilfredse, for 
vi er, har været og vil altid blive glade for 
hver en tekst og hvert et billede, vi har fået/
får, men vi vil gerne være bedre og fortælle 
mere – og her er det så DIG, der kommer 
ind i billedet. 

Vi har brug for din hjælp til at kunne blive 
ved med at fylde Gadespejlet. Især vil vi da 
gerne høre mere fra det ”officielle” Høje Kol-
strup: fx fra Boligforeningen, fra Paraplyfor-
eningen, fra Bydelsrådet og fra andre for-
eninger. Om vigtige beslutninger og tiltag, 
der berører alle. 

Hvad så, sidder du måske og tænker. Kan 
de da ikke bare selv sørge for at skaffe det 
stof, de skal bruge. 

Jo, det kan vi til en vis grad, og det gør vi 
også, hvis du ser, hvad der har været bragt 
i tidens løb. Men vi er altså frivillige, der la-
ver bladet i de sene aftentimer efter en lang 
arbejdsdag, så bl.a. derfor be’r vi om lidt 
hjælp. Vi klager ikke - vi be’r bare pænt. 

Så kom nu, Høje Kolstrup – lad os høre, 
hvad der sker i bydelen - og vær med til at 
gøre vores lille, lokale blad endnu bedre. 

Mange gode hilsener fra

Redaktionen
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bydelsrådets beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er (valgperioden er 2 år):
o Hans Peder Thomsen (modtager genvalg)
o Erling Jørgensen (modtager genvalg)
o Chresten Hedegaard (modtager genvalg) 

Valg af suppleanter (valgperioden er 1 år)
o Hans Christian Jensen 
o Nyvalg (efter at Asir Soosai er indtrådt i bestyrelsen)

Medlemmer, der ikke vælges på egneralforsamlingen, præsenteres:
o Per Hansen - almene boligafdelinger på Høje Kolstrup
o Ej besat - Børn og unge området på Høje Kolstrup

6. Valg af revisor

7. Eventuelt.

Sæt kryds i 
kalenderen og 

mød op!

Høje Kolstrup Bydelsråd
Generalforsamling 

30. marts 2016 kl. 19.30
Frueløkke 250
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Ny boligsocial projektperiode på vej til 
Høje Kolstrup!
Boligforeningerne og Aabenraa Kommunes ansøg-
ning til Landsbyggefonden om midler til en ny bo-
ligsocial projektperiode blev i december prækvali-
ficeret til et samlet budget på knap 11,5 millioner 
til en ny projektperiode på 4 år, fra medio 2016 
– medio 2020. Indsatsen kommer fremover til at 
skifte fokus fra at være områdebaseret med vægt 
på at skabe aktiviteter og frivillige netværk i by-
delen til at have fokus på at fremme den enkelte 
borgers muligheder for at indgå som aktive med-
borgere i lokalområdet og i samfundet generelt.

I en ny projektperiode skal der arbejdes inden for 
3 indsatsområder: Tryghed & Trivsel, Uddannelse 
& Beskæftigelse samt Forebyggelse og Forældre-
ansvar. I den kommende boligsociale projektperi-
ode kommer der til at indgå en række samarbejds-
parter, der sammen med Netværksbasen netop nu 
arbejder benhårdt på at få beskrevet de i alt 15 
aktiviteter, så ansøgningen kan politisk behandles 
i boligforeningerne og i Aabenraa Kommune i maj 
måned og her efter endelig fremsendes til Lands-
byggefonden.

Tryghed & Trivsel kommer til at handle om at 
bryde isolation og ensomhed i boligafdelingerne. 
Sammen med Handicap & Psykiatri, Fuldtræfferen 
og Aabenraa Bibliotek skal der arbejdes med op-
søgende arbejde og på at udvikle nye supplerende 
tilbud i Fuldtræfferens regi. Der skal også opret-
tes beboerambassadører i boligafdelingerne, som 
skal byde velkommen til nye beboere og tilbyde 
vejledning i en kortere periode efter indflytning. 
Beboerambassadørerne kan også formidle områ-
dets tilbud til de nye beboere og hjælpe med at 
oprette aktiviteter lokalt i boligafdelingerne som 
f.eks. hobbyaktiviteter, fællesarrangementer med 
mere. Afdelingsbestyrelserne og boligforeninger-
nes administration er parter i denne aktivitet,

Under Uddannelse & Beskæftigelse fortsætter job-
guiden med at formidle praktikpladser, job med 
løntilskud og forhåbentligt varige jobs til ledige på 
Høje Kolstrup. Her kommer også en ny indsats for 
unge mellem 15 og 30 år, som kan blive tilknyt-
tet en virksomhedsmentor. Tanken er at inddrage 
lokale virksomheder, som tilbyder forskellige men-
torindsatser. Der kan blive tale om alt fra virksom-
hedsbesøg, fritidsjobs, personlige mentorforløb 
med mere. 

Målet er at vise unge, hvor mange job- og uddan-
nelsesmuligheder, der ligger lige uden for byde-
len, og på den måde støtte dem i at gennemføre 
en uddannelse. Biblioteket vil tilbyde undervisning 
for unge i brugen af digital postkasse og nem id. 
Parterne i indsatsen er biblioteket, Jobcenteret og 
det lokale erhvervsliv

Indsatserne under Forebyggelse & Forældreansvar 
indeholder en lang række aktiviteter med fokus på 
børns sundhed og trivsel. Aktiviteterne kommer til 
at spænde lige fra legestuetilbud for hjemmepas-
sede børn over inddragende og oplysende aktivi-
teter i børnehave og skole til forældrekurser. Målet 
er at fremme børn og unges sundhed og trivsel 
samt styrke forældrenes muligheder for at være 
kompetente rollemodeller for deres børn. Skolen, 
Ungdomsskolen, børnehaven, sundhedsplejen, 
tandplejen, biblioteket, Kultur & Fritid med flere 
vil være parter i denne indsats. Hele indsatsen ko-
ordineres for at sikre en sammenhæng og synergi 
i aktiviteterne.

Netværksbasen på Uglekær består i den kommen-
de projektperiode, men med ny bemanding. Hvor 
der tidligere har været 3 boligsociale medarbejde-
re, bliver der nu kun en projektleder, der ansættes 
af boligforeningerne. De øvrige ansatte ”udlånes” 
af kommunen, som f.eks. jobguiden, der er udlånt 
fra Jobcenteret. Nogle af de ”udlånte medarbej-
dere” vil være tilknyttet Høje Kolstrup i hele deres 
arbejdstid, mens andre kun vil være tilknyttet i få 
timer om ugen. Projektlederen vil fortsat stå til 
rådighed med råd og vejledning i forhold til by-
delens frivillige grupper og de fælles aktiviteter i 
bydelen. Frivillige grupper er også fremadrettet 
meget velkommen til at låne Netværksbasen til 
mødeafholdelse.

I næste nummer at Gadespejlet kan vi fortælle 
mere detaljeret om de kommende boligsociale ak-
tiviteter. 

Glæd jer, der er i hvert fald lagt i ovnen til en ny 
projektperiode med mange forskellige aktiviteter.

Af netværkskoordinator Marlene Wullf 
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Om Kirkesalen i 
kælderen Frueløkke 12

– Forhistorien til 
Høje Kolstrup Kirke

Sidder man i Høje Kolstrup kirke med front mod 
Sven Havsteen-Mikkelsens kunstnerisk uover-
trufne altertavle, og så vender sig om og kigger 
ned mod indgangen til kirken, så ser man på 
muren før denne et primitivt udført trækors, der 
– hvad man naturligvis ikke kan se – er skåret 
ud af et gammelt egetræsskab. 

”Hvorfor hænger dette trækors i denne smukke 
kirke?” spurgte en kirkegænger mig engang. 
Jeg svarede: ”Det forbinder kirken med den nu 
nedlagte kirkesal i kælderen på Frueløkke 12, 
hvor gudstjenesterne på Høje Kolstrup begyndte 
i slutningen af 70’erne.” 

 I 1972 nedsatte Aabenraa me-
nighedsråd et udvalg, der - med 
henblik på den kirkelige betje-
ning - skulle følge udviklingen af 
det hastigt voksende nye bolig-
område på Høje Kolstrup.

Det fremkaldte et læserbrev i 
den daværende avis ”Sønderjy-
den”, som havde bragt referat fra 
menighedsrådets møde. ”Høje 
Kolstrup har mere brug for tra-
fiksikkerhed” lød overskriften.

Som præst i området svarede 
jeg, at det uden tvivl var rigtigt, 
men at det ikke var menigheds-
rådets sag at tage sig af de tra-
fikale spørgsmål, derimod af de 
kirkelige. Men, føjede jeg til, jeg 
vil ikke tage noget initiativ med 
henblik på kirkelige arrangemen-
ter for Høje Kolstrup, medmindre 
der blandt de mennesker, som 
flytter ind på dette område vil 
blive fremsat ønske herom.

Det skete i 1976. Som sogne-
præst ved den kirke (Sct.Jørgens 
kirke), der lå tættest på Høje 
Kolstrup, blev  jeg ringet op af 
formanden for det, der dengang 
hed Nørrebo Beboerklub. Han 
bad mig medvirke ved en jule-
træsfest, og man ville desuden 
snakke med mig om et problem. 

Man fandt det nemlig underligt, 
at kommunen, eller hvem der 
nu havde med det at gøre, ikke 
sørgede for, at der blev holdt en 
gudstjeneste en gang imellem 
på Høje Kolstrup. Der var jo ret 
langt til byens kirker, og man var 
en bydel for sig.

I Frueløkke 12 stod et af de loka-
ler ledigt, som boligforeningen, 
der har bygget husene i områ-
det, havde stillet til rådighed for 
beboerklubber, og Nørrebo Bebo-
erklub ville gerne være med til at 
indrette en kirkesal i dette lokale 
og for øvrigt bruge det til fore-
drag og lignende arrangementer.  

Jeg gjorde klubbens bestyrelse 
klart, at menighedsrådet kun 
kunne bidrage økonomisk med 
de effekter, der skulle anvendes 
ved gudstjenesten, for skulle 
menighedsrådet stå for salens 
indretning, så måtte det over-
tage lokalet dvs. leje det af bo-
ligforeningen, og beboerklubben 
give afkald på det.  

Lokalet, der var tale om var nø-
gent, dvs. der var hverken instal-
leret lys eller varme, ikke tapet 
på væggene og naturligvis ingen 
møbler.

Beboerklubben opgav ikke sa-
gen af den grund. Tværtimod. 
Klubben gik i gang med at skaf-
fe midler til indretning af salen. 
En skriftlig henvendelse til me-
nighedsrådet blev bilagt en un-
derskriftsindsamling blandt be-
boerne i området, der støttede 
tanken om indretning af et lo-
kale, der bl.a. kunne bruges til 
gudstjeneste.                                                                                                                                   

Medlemmer af klubben brugte 
deres fritid til at udføre alt det 
håndsværksmæssige arbejde i 
lokalet, og man foretog fordelag-
tige indkøb af tæppe til gulvet, af 
lamper, af stole m.m. 

Et trækors blev udfærdiget i 
overensstemmelse med målene 
på korset i Sct. Jørgens kirke. Et 
af klubbens medlemmer brugte 
træet hertil fra et gammelt ege-
træsskab, som stod i kælderen 
i Sct. Jørgens præstegård. En 
alterdug blev syet og for at un-
derstrege, at kirkesalen skulle 
betjene hele området, blev Sct. 
Jørgens kirkes nye klokke ind-
spillet på bånd og et par højta-
lere blev anbragt på taget over 
Frueløkke 12, så det kunne høres 
over hele området, når der blev 
ringet til gudstjeneste i kirkesa-
len. 

Jeg skal her fortælle kirkesalens historie:
Af Erling Albinus
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Der blev desuden trykt sedler 
med billede af kirkesalen og med 
angivelse af dag og tidspunkt 
for den månedlige gudstjeneste, 
som det foreløbig var meningen 
at nøjes med. 

Sedlerne blev i flere år delt ud og 
sat på opslagstavlerne i opgan-
gene i boligblokkene i området.

Kirkesalen blev taget i brug 
ved ”en overordentlig velbesøgt 
gudstjeneste den 5. juni 1977”. 
Det skriver daværende medlem 
af menighedsrådet, Preben Sø-
rensen, i sin omtale af kirkesalen 
i Sct. Jørgens kirkes jubilæums-
skrift fra 2004. Den første guds-
tjeneste var uden altergang, og 
man var enig om at fortsætte 
hermed. 

Frivillige hjælpere sørgede for, at 
kirkesalen var i orden til gudstje-
nesten, og de fungerede som kir-
ketjener og kordegn. 

Organisten ved Sct. Jørgens kir-
ke spillede præ- og postludium 
og ledsagede salmesangen på 
det lille harmonium, der var stil-
let til rådighed.

De følgende år viste, at det var 
berettiget med en kirkesal på 
Høje Kolstrup, og da befolknings-
tallet i området steg, blev det 
klart, at der var grundlag for en 
ekstra præstestilling i Aabenraa 
sogn. 

Det begyndte med en halvtids-
stilling. Aabenraa sogn delte 
præst med Rise sogn, og her bo-
ede præsten. 

I januar 1987 blev der opret-
tet en heltidsstilling og præsten 
(Erling Andersen) flyttede ind på 
Høje Kolstrup.  

Men allerede ved ansættelsen af 
en halvtidspræst, blev der mulig-
hed for at imødekomme et ønske 
fra kirkesalens brugere om en 
forøgelse af antallet af gudstje-
nester. Desuden ønskede man 
kirkesalen indrettet, så der både 
kunne holdes altergang og dåb, 
og vielse, konfirmation og bisæt-
telse, om nogen ønskede det. 

Det lå af den grund lige for, at 
menighedsrådet overtog kirkesa-
len. Høle Kolstrup området havde 
for øvrigt fået en repræsentant 
valgt ind i rådet ved menigheds-
rådsvalget i 1980.

Det var Carsten Sievertsen, som 
havde været aktivt med fra star-
ten af kirkesalen. Nørrebo Bebo-
erklub gav rundhåndet afkald på 
salen, og med Carsten Sievert-
sen som drivende kraft og arki-
tekt Ove Bang som konsulent, 
blev kirkesalen nyindrettet og 
forbedret – ikke mindst hvad de 
akustiske forhold angik. 

Kirkesalen blev synet af biskop-
pen og den fornødne tilladelse til 
fuldt kirkeligt brug blev givet. 

Den 4. april 1982 blev kirkesalen 
taget i brug igen som det kirkeli-
ge samlingssted for beboerne på 
Høje Kolstrup.

Så meget om kirkesalen på 
Frueløkke, som nu er nedlagt og 
afløst af den smukke Høje Kol-
strup Kirke.
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JEG HAR SØREME TEGNET EN SOL!
På besøg på IT Universitetet på Høje Kolstrup

-Ka´du tage billederne i det lys, spørger In-
geLis, da jeg, for anden gang, træder ind i 
datastuen i kælderen under nummer 12 på 
Uglekær.

-Vi er jo nødt til----
- Javist. Det forstår jeg sandelig godt---
- …..at vippe persiennerne for at holde det 
stærke sollys ude. Det reflekterer nemlig i 
skærmene, fortsætter Inge Lis.

Eksponeringen udefra får lamellerne til at stå 
gullighvide og male lyset i lokalet behageligt 
blødt. Omkring bordet bag mig sidder, denne 
tirsdag formiddags hold af kursister og de-
res vejledere. Der grines højlydt og drikkes 
kaffe af ”rigtige” små kaffekopper anbragt på 
undertallerkener hvorunder en kagetallerken. 
Der er mere i vente. En ipad ta’r turen rundt 
om bordet med fotos af et barnebarn. De er 
bedsteforældre med hang til at håndtere den 
nyeste teknologi. Og at lægge til. Blive skar-
pere.

Så brydes der op. Kaffekopperne skubbes 
til side, og man flytter over foran de store 
PC’ere. Der samtales ivrigt under de indle-
dende øvelser foran skærmene.

- Jeg har fundet et lille program, som I kan 
prøve at arbejde i i formiddag. Det er Inge Lis 
Larsen, der ganske ihærdigt gør forsøg på at 
trænge igennem munterheden. Og det lyk-
kes. Hun har en fortid som underviser, og har 
ydet en indsats som frivillig vejleder og daglig 
leder på it kurser igennem?

- Jamen, det bliver da vist 10 år, tror jeg, for-
klarer Inge Lis. Og overraskes, ganske lige-
som vi andre aldersstegne, over hvor hurtigt 
tiden går.

- Vi startede jo i sin tid ovre i nummer 6 på 
Frueløkke. I kælderen. Men på grund af re-
noveringen var vi jo nødt til at flytte, og det 
blev så hertil. På Uglekær. Det gik alt sam-
men fint. Vi fik da stillet op og gjort klar, og 
skulle så sluttes til nettet. Derovre. IngeLis 
peger over imod væggen.

- Der sad det der lille dæksel med tilslutning 
til, du ved, telefon og internet.

Tage har brug for hjælp. Inge Lis rejser sig og 
går over til ham. Han er i gang med at skul-
le fremstille nye visitkort. Der skal føjes lidt 
mere tekst til, og billedet af hunden trænger 
til udskiftning. Musen løber løbsk i program-
met. Tage har ellers et godt fast greb om den, 
ser det ud til. Og så er der noget med bogsta-
verne. Dem skal han lige have lidt hjælp til at 
få styr på også.

- Nej, så måtte vi da have fat i én fra YouSee. 
Inge Lis er vendt tilbage. Det kører for Tage 
nu.

-Og han kom da forholdsvis hurtigt og ville 
hjælpe os. Han flåede dækslet af........og så 
blev det afsløret, at der ikke var sat bare det 
mindste lille stykke ledning i væggen bag det 
dæksel. Det var bare sat der. Dækslet, sådan 
til ingen videre nytte.

Med hjælp fra viceværterne kom det hele til 
at fungere. Bare på ret lavt blus. 5Mb!!! 
- Og vi venter da stadig på en noget bed-
re løsning, siger IngeLis og rejser sig for at 
hjælpe Tage med visitkortene. Det er det med 
det foto af hunden, som ikke rigtigt vil.

Der er fuld aktivitet rundt om ved de fire 
PC`ere. Een arbejder på sin medbragte bær-
bare. Hun sidder og sorterer i nogle billeder 
grundigt hjulpet af Grethe Sahl, en anden af 
de tre vejledere.

-Det betyder noget for mig. Hun forlader om-
gående arbejdet, da jeg stikker den lille, uan-
seelige optager hen i nærheden af hende. 

- Næh, ved du hvad, det betyder; det bety-
der meget for mig at kunne komme herind en 
gang i ugen, fortæller Ruth mig og slår en lat-
ter op, da Tora, skråt bagfra, disker op med 
en frisk bemærkning. De griner rigtig meget 
sammen de to.

-Vi kender hinanden rigtig godt vi to. De mo-
rer sig indforstået, og bekræfter, at lige så 
meget som det er et behov for at lære lidt 
nyt, er det samværet, det sociale der har be-
tydning for deres lyst til at være en del af 
holdet.

Tekst og fotos af Karsten Espersen
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-Jamen jeg kunne da også tage over i For-
samlingshuset ude i Løjt til sådan et kursus. 
Der sidder de måske 25 mennesker og én en-
kelt eller to undervisere. Og så: halløjsa, kig 
herop. Og så gør vi sådan og såeh..... Nej, 
det får jeg ikke noget ud af!

Det bekræfter Hans Dethlefsen, der kommer 
herop fra Padborg. Han arbejder med at skri-
ve sin personlige historie, og har planer om at 
gøre en bog ud af den.

- Jeg sidder og arbejder derhjemme med det. 
Meeeennn, pludselig ja, du ved, så sidder jeg 
og knokler med eet eller andet problem. Så 
ved jeg, at det kan jeg bringe med mig herop 
og så få det løst her. Jamen, jeg har også 
prøvet det andet. Det at man sidder 25 eller 
30 mennesker med én underviser. Tempoet 
er højt. Vi skal nå noget. Det fik jeg stort set 
ikke noget ud af. Det duede søreme ikke. Her 
er der mulighed for at arbejde med udgangs-
punkt i det, der interesserer dig, og det, du 
har problemer med.

Tora arbejder i det program Inge Lis ”havde 
med” til dem i dag. 

Hun arbejder i Paint, og har fået tegnet et 
lille hus med alt, hvad der nu hører med til 
sådan eet.
- Nu kunne jeg tænke mig at få sat en sol på. 
Deroppe i hjørnet. Hvordan pokker???
Helt af sig selv kobler Grethe Sahl sig på at 
hjælpe Tora. Adskillig flere kommer til. Hvor-
dan laver man en sol i Paint?
- Nej, den skal da være rund. Ikke sådan en 
oval en.
Den ovale bliver rund, og får en klat gul i sig.
- Nej, hvor fin, Tora lyder begejstret. 
En pose med wienerbrød bæres til kaffebor-
det. Snegle.
- Vi skiftes til at have brød med. I dag er 
det....?

De sætter sig tilbage omkring bordet med 
kopperne, termokander og kagetallerkener-
ne. Snakken kører ivrigt om Toras sol; Hans` 
eksperimenteren med forskellige skrifttyper. 
De har hver deres, som de kommer bærende 
med. Udfordringer. Problemer. Og de får dem 
løst og begiver sig hjem for at afprøve og ind-
samle nye opgaver til de tålmodige vejledere. 
Fordi sådan har det været igennem årene, og 
sådan skal det blive ved ud i fremtiden. 

FAKTA OM DATASTUEN:
Datastuen, Uglekær 12 kld. er et tilbud 
under Landsorganisationen Danske 
Seniorer.
Undervisningen forestås af 5 frivillige 
vejledere.
Datastuen er åben mandag formiddag 
og eftermiddag samt tirsdag, onsdag 
og torsdag formiddag.
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På besøg på IT Universitetet

På besøg på IT Universitetet
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På besøg på IT Universitetet
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And the Oscar goes to .....

I de seneste måneder er der uddelt 
et hav af forskellige priser til filmska-
bere, instruktører, skuespillere. osv. 
verden over.

Derfor synes vi, at det er velfortjent 
at vores eget film crew på Høje Kol-
strup tildeles en Oscar for deres sto-
re engagement og udholdenhed i at 
dække små og store begivenheder på 
Høje Kolstrup. 

Har du set deres mange gode film? 
Har du været i den ”lokale” bio for ny-
lig på hoejekolstrup.dk?? 

Hvis ikke - så kan det varmt anbefa-
les! Slå dig ned i sofaen med ipad’en 
og en pose Matadormix - og nyd de 
mange gode og sjove optagelser fra 
dit nærområde.

Så vi er slet ikke i tvivl:

THE OSCAR GOES TO ....

Videogruppen Høje Kolstrup

der har lavet film lige siden 2009.

Du kan finde dem alle på hoejekol-
strup.dk, så skynd dig ind og se eller 
gense de mange små filmperler!

Ha’ en god biograftur!
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REN DAG 
på Høje Kolstrup

Søndag d. 17.04.2016

Søndag den 17.4.2016 afholder Paraplyforeningen på Høje Kolstrup i sam-
menarbejde med ARWOS og Danmarks Naturfredningsforening REN DAG.

Har du tid og lyst til at give en hånd med, så mødes vi på Aktiv Torv ved 
Agoraen til fordeling af områderne mellem os samt udlevering af sækker. 

Bemærk: der serveres IKKE morgenkaffe i år!

Dagen slutter kl. 12.00 med en grillpølse og en øl/vand. Her plejer snakken 
også at gå om, hvordan dagen er gået, og hvad der er blevet fundet. 

Hvis du har lyst til at deltage, vil vi gerne have en tilmelding! 

Du kan sende/ringe den til Inge Jørgensen, Hørgård 233 - tlf. 51 82 65 30 
eller til ingejorgensen@yahoo.dk.
 
Vi glæder os til at se dig!

Sæt endnu et 
kryds i kalende-
ren og mød op!
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Se godt på disse billeder 
- snart er de historiske!

Foto: Karsten Espersen



 
 

Gadespejlet nr. 77 - Marts 2016      15   www.hoejekolstrup.dk 

Glæde i Boligforeningen!
Så kom den endelig - den længe ventede 
tillladelse til at rive 3 boligblokke ned på 
Frueløkke.

Gå en tur forbi den snart historiske del af Høje 
Kolstrup  - og glæd jer til, at blokkene i 2017 
er blevet erstattet af smukke rækkehuse!

Foto: Karsten Espersen
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Trafiksikkerhed
Bydelsrådet er tilfreds med, at vore bekymringer er blevet hørt og ser frem til mere sikre trafikforhold 
omkring skole og dagligvarebutik på Høje Kolstrup.

Med Teknik- og Miljøudvalgets beslutning idag om at iværksætte en trafiksikring omkring Nyløkke og 
Camma Larsen Leddets vej kan beboerne på Høje Kolstrup se frem til at kunne færdes mere sikker i 
trafikken.

Efter etablering af den nye dagligvarebutik i niveau med Camma Larsens Leddets vej har mange bløde 
trafikanter herunder skolebørn dagligt krydset områdets trafikerede gennemkørselsvej.

Aabenraa kommune har været med til at udarbejde et idekatalog til infrastrukturforbedringer på Høje 
Kolstrup. Af de mange gode forslag til infrastrukturforbedringer har Bydelsrådet prioriteret trafiksikker-
hed højest.

Høje Kolstrup Bydelsråd har forud haft en god dialog med Aabenraa kommune herunder Bent Søren-
sen, formand for Teknik og Miljøudvalget, om de trafikale udfordringer der er i området.

Området er Høje Kolstrups hjerte og ansigt udadtil. Bydelsrådet håber således, at den nuværende bro 
over Nyløkke samtidig kan fjernes og dermed være med til at skabe et bedre helhedsindtryk af Høje 
Kolstrup uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden og uden at fordyre hele projektet.

Med beslutningen om at foretage en trafiksikring af dette område kan vi se frem til, at de bløde trafi-
kanter herunder ikke mindst skolebørnene kan færdes mere sikkert i trafikken.

Høje Kolstrup bydelsråd er glade for beslutningen, der er med til at understøtte områdets positive ud-
vikling samt vores vision om at Høje Kolstrup er et attraktivt sted at bosætte sig.

Jeg står gerne til rådighed med yderligere oplysninger, og I er velkommen til at kontakte mig på tele-
fon 40423344 eller pr. mail hp@danprivat.dk

Med venlig hilsen

Hans Peder Thomsen Formand Høje Kolstrup Bydelsråd
Frueløkke 153 6200 Aabenraa

Billeder af ”ny bro” over Rema 1000, der viser: 
- Broens stejlhed. Langt over normale krav til stigninger på 5 cm pr. m. og 
dermed en udfordring for kørestolsbrugere og gangbesværede 
- Glat i vådt føre 
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Billede af nuværende brokonstruktion sammenlignet med 
Rambølls forslag

Rambølls forslag
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Snart er det påske .....
Har du fået sendt et gækkebrev i år? Det er ikke for sent - du kan stadig nå det!

Kender du gækkebrevets oprindelse? - Nej? Så læs neden for og bliv inspireret til at klippe og sende et 
gækkebrev.

Et gækkebrev er en specifikt dansk tradition fra påsken, som oprindeligt indeholdt en vintergæk, heraf 
navnet, der også knyttes til verbet ”at gække” i betydningen ”at vildlede”. ”At drive gæk med” er ”at 
spille et puds”, som gækkebrevet også er et forsøg på.

Gækkebreve afløste bindebrevene (se nedenfor). Bindebrevenes knuder blev udskiftet med indviklede, 
knudelignende papirklip. Skikken blev brugt til flirt mellem unge mennesker, og et typisk gækkebrevs-
klip kunne være ”kærlighedsknuden”, hvor papirklippets knudemønster formede flere hjerter.

Modtageren har tre gæt til at finde navnet på afsenderen af gækkebrevet. Hvis det ikke gættes på 
tre gange, skylder modtageren afsenderen et påskeæg. En anden tradition: For hvert fejlgæt, skylder 
modtageren afsenderen et påskeæg.

Brevet klippes i papir med et symmetrisk mønster. Det sendes anonymt med punktummer i stedet for 
bogstaver: ”Mit navn det står med prikker”. Ofte tilføjes et lille påskedigt.

Bindebrevet var et rimbrev, oftest indeholdende en gåde, som man sendte folk på deres navnedag 
eller en af de fire tamperdage, og hvorved de erklæredes ”bundne”, indtil de enten havde løst gåden, 
eller løst sig ved at holde et gilde. I stedet for en gåde, kunne det dreje sig om at løse en række knu-
der på en snor, som pyntede brevet.

Bindebreve var ofte kunstfærdige og dekoreret med farver, blomster og vers. De ældste kendte binde-
breve er fra 1600-tallet, og skikken overlevede til langt ind i 1800-tallet.

Sådan kan du fx skrive i et gækkebrev - eller prøv selv at lave et nyt digt eller vrøvlevers:

Gæk gæk gæk - mit navn er blevet væk.

Omme bag en tjørnehæk fandt jeg denne vintergæk. Nu med den du får fra mig, sendt en hilsen – 
hvem er jeg?

Digtet i Vejle af 24 snegle, skrevet i Rom af kaptajn Vom, gæt så hvorfra brevet kom.

Kilde: Wikipedia

Flere ”gække”tekster:

Mit navn det må du gætte 
og spekulere på. 
Jeg prikker blot vil sætte, 
så la’r jeg brevet gå.

Gæk du søde lille, 
ih, du store milde. 
Jeg nu venner gække må, 
skriver mange prikker små. 
Kan du disse prikker tyde, 
vil jeg et påskeæg dig yde.

Oh, jeg har købt en høne, 
som lægger store æg. 
Men æggene den lægger, 
dem vil jeg lægge væk 
og bytte til et større 
af chokolade som du får 
hvis du kan gætte, 
fra hvem mon gækken kom.

Kilde: RimogRemser.dk

Prøv selv at klippe et enkelt gækkebrev
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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
- Sanne Pedersen: tlf. 7345 6577 
E-mail: slp@salus-bolig.dk 
- Finn Lampe: tlf. 2034 7422 
E-mail: fn@aabenraa.dk
- Jasmin Kourginian: tlf. 7673 7461
E-mail: jkou@aabenraa.dk

Nørrebo Beboerklub 
Frueløkke 14, kld. Festsal til leje.
Max 50 personer.  
Pris kr. 600 +300 til rengøring. 
Kontakt Yrsa Jensen 2941 5861. 

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

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

Røde Kors Genbrug
Uglekær 14 
Her finder du tøj og nips.
Tlf.  2175 2611.   

Åbningstider: mandag til torsdag
kl 13:00 - 17:00. 

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
Frueløkke 12, kld. th. - Mødes tirs-
dage fra kl. 19:00. Læs mere på 
www.aabenraadartklub.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 Frank Sørensen
Mobil: 2114 8720

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.

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

Kolonihaver 
Skovgårdens Kolonihaveforening 
Kontakt Johannes Holm 
Tlf. 2062 3729. 

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

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

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

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

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

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

Vietnamesisk Forening 
Kan kontaktes på zienhongdk@
yahoo.dk.

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

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

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

FCHK - Senior Fodbolk
Kontakt Ahmed Beydon 6030 4448.

HK Boldklub- Fodbold
Kontakt Bent Nielsen 7462 8714. 

HK Boldklub- Håndbold
Kontakt Ulla Kristensen 4037 8910

HK
Vejviser



STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS!

Skal denne plads 
være din?

- Så send en mail til 
GADESPEJLET@LIVE.DK


