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Spiretoppens kommende skolebørn 
bliver dygtige cykelryttere

Det skal være sjovt og sik-
kert at cykle!
De små cykelryttere skal lege sig 
til nye færdigheder ved for ek-
sempel at lege:
Fange sæbebobler,  Forhindrings-
bane, Kanonkugler og kanon-
kongen sænker skibe,   Rødt lys 
– STOP, Slalom, Bremsespor og 
afstand,  osv.

Det skal være sjovt at cykle, 
samtidig med, at børnene lærer 
vigtigheden af sikkerhed og brug 
af hjelm for eksempel.

Forældrene skal overtage
Kampagnen kører over tre uger 
og herefter er det meningen, at 
forældrene fortsætter at cykle 
med børnene derhjemme, så 
børnene kan cykle sikkert i skole 
efter sommerferien.

Kampagnen skal netop bruges til 
at gøre forældre opmærksom på 
at cykle med deres børn og lære 
dem at cykle sikkert og med cy-
kelhjelm.

Ny cykelbane 
Spiretoppen ønsker sig dog en 
rigtig cykelbane. Men det er hel-
digvis allerede bestemt, at der 
skal bygges en ved Agoraen til 
500.000 kr.

Læs mere om ny cykelbane: 
www.aabenraa.dk/vores-kom-
mune/nyheder/2015/december/
ny-cykellegebane-til-aabenraa/

Læs om kampagnen på Cyk-
listforbundets hjemmeside: 
www.dcf.dk.

De små cyklister
Hvis man i maj var så heldig at 
komme forbi på vej til REMA, 
kunne man se Børnehaven Spi-
retoppens kommende skolebørn 
fræse rundt på deres små cykler 
på parkeringspladsen ved Spire-
toppens afdeling Flagermusen og 
rundt på stierne.

Cyklistforbundet og Spiretop-
pen 
Anledningen var, at personalet 
gerne vil træne ungernes cykel-
færdigheder, og at Spiretoppen 
har meldt børnene til Cyklist-
forbundets kampagne  ”VI KAN 
CYKLE !” 

Ældresagen hjælper til
Børnene var delt op i tre hold, 
der alle cykler to gange om ugen.  
Som support har personalet fået 
hjælpere fra Ældresagen.  

Af Tavs Roworth - Fotos: Tavs Roworth & Karsten Espersen
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På besøg hos kunstneren
Didde (Christine) Asmussen

Fotos: Karsten Espersen/Tekst: Vibeke Ravn
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Vi tager elevatoren op på anden 
sal – og da vi træder ud, er vi 
straks klar over, at vi er kommet 
til det rigtige sted: På etagen 
hænger der 3 smukke billeder på 
væggene. 

Didde står på afsatsen og byder 
velkommen. Inden vi træder ind 
i Diddes bolig, er vi lige nødt til at 
have et billede af hende sammen 
med malerierne. Didde bliver di-
rigeret frem og tilbage, indtil bil-
ledet er i kassen. Og vi kan se 
på hende, at hun tænker: Er ham 
fotografen da ikke snart færdig? 
Og hun siger det da også. Jo, jo – 
vi skal nok skynde os at komme 
indenfor.
 
I entreen hænger der to fine bil-
leder – et i meget mørke, blå/sor-
te farver og et i lyse, fine farver. 
Begge er malet ud fra oplevelser, 
Didde har haft – en med sorg og 
en med glæde. En begravelse og 
et familietræf. Fra glæde til sorg 
på to vægge i samme entré. 

Didde forklarer om billederne: 
”Det med sorg måtte jeg bare 
male efter en begravelse af en, 
der stod mig nær, og som havde 
begået selvmord. Ved begravel-
sen sagde præsten, at dem der 
tager sig selv af dage, de har kun 
ét øje. De ser kun det, hvad de 
vil gøre. Vi andre, vi ser dem ikke 
– vi ser ikke dem, der vil begå 
selvmord. Jeg malede billedet, 
fordi jeg skulle af med det, der 
var sket – hele oplevelsen – også 
det, hvad præsten sagde i kir-
ken. Det andet malede jeg efter 
et familietræf” – og det ses tyde-
ligt på det sidste, at det må have 
været en dag fyldt med glæde og 
gode oplevelser”.

Vi går videre ind i Diddes smuk-
ke hjem og kommer ind i stuen, 
hvor hendes fine billeder hænger 
overalt. Det er svært at komme 
videre, men Didde skynder på 
os: ”Jeg har lavet kaffe til jer” 
Nej, tak, siger vi – det er ikke 
meningen at vi skal have kaffe. 
”Jo, tak det vil I”, siger Didde be-
stemt. 

Og ja, vi er blevet klar over, at 
Didde er en herlig bestemt dame, 
så vi siger ja, tak til kaffen og de 
lækre hjemmebagte småkager. 

Didde har problemer med øjnene 
og døjer med en lungesygdom, 
så hun ved ikke, hvor længe hun 
kan blive ved med at male, men 
foreløbig er det ikke noget pro-
blem. Efter en lungebetændelse 
for nylig har hun dog midlertidigt 
pakket malegrejet væk, men det 
skal sandelig pakkes ud igen. 
”Jeg ved, at lysten til at male 
kommer igen”, siger hun. 

Et fint værelse mod nord er ind-
rettet som Diddes atelier – og 
gulvet er fyldt med rækker af 
smukke malerier – som Didde 
begynder tage frem – det ene 
mere spændende end det an-
det. Et selvportræt dukker op: 
et kvindeansigt med bind for øj-
nene. ”Det er mig”, siger Didde, 
”jeg kalder det for ”min blinde 
søster” pga. min øjensygdom”. 

”Jeg kan godt lide blomster, det 
kan I vist godt se”, griner Didde. 
Og farver. Og damer. Og ja, vi 
kan godt se, at det er det, der 
går igen i de mange billeder, der 
nu står overalt. ”Men jeg ma-
ler dem ofte over – det er også 
mange af dem, der står her, der 
skal males over”, siger Didde. 
Bl.a. et smukt et med damer i 
grå/blå/grønne farver – det skal 
også males over. 

Ja, vi forstår det ikke; det kunne 
blive et fantastisk billede, hvis 
det blev gjort færdigt. Men Didde 
er ubøjelig: ”Hvad er det – det er 
da ingenting! Når et billede ikke 
siger mig noget, og det ikke vil 
som jeg vil – så færdig med det 
– og så bliver det malet over. Det 
betyder ingenting - jeg har da 
malet mange gode billeder med 
damer – Sidste år var jeg med i 
en påskeudstilling, hvor jeg solg-
te fire billeder med damer”.

Om tilblivelsen af billederne for-
klarer Didde: ”Jeg bruger mest 
en spartel, når jeg maler – og 
så kan jeg bedst lide de billeder, 
der er positive. Jeg gør ikke så 
meget i landskaber – det har jeg 
gjort tidligere.” 

Lidt om Didde
Didde er født i Løjt i 1934, og 
boede i 35 år i Dynt på Broager, 
hvor hun havde en købmands-
butik, som hun dog senere luk-
kede. Efter Dynt flyttede hun til 
Sønderborg, men efter at have 
mistet sin anden ægtemand, 
ville hun ”hjem” – og flyttede til 
Aabenraa i 1999, hvor hun har 
boet siden. 

Didde som kunstner
”Jeg har malet siden slutnin-
gen af tresserne med pauser 
ind imellem. Ja, hvordan det be-
gyndte, ja, det ved jeg i grunden 
ikke, men jeg har altid godt kun-
net lide at arbejde med farver. 
Jeg har tegnet siden jeg var 5-6 
år; havde altid en blyant i hån-
den”. Diddes mor gemte mange 
af de billeder, Didde tegnede som 
barn – og som vi får lov til at se. 
Fine børnetegninger, hvor talen-
tet allerede som barn er tydeligt. 
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”Som voksen begyndte jeg med 
stoftryk, men nej – det var ikke 
noget. Men der boede en kunst-
ner på Dynt Gamle Skole – Leo 
Enna – han fik mig i gang med at 
male. Han kunne godt mærke, at 
jeg brændte for det. Og det var 
så sjovt, når han kom ind i butik-
ken: ”Hvordan går det med kun-
sten, fru Asmussen”, spurgte han 
altid. Og så skulle han se, hvad 
jeg havde lavet”

”En dag da jeg viste ham et blom-
sterbillede, blev han helt tavs. 
Det eneste han sagde, da han 
gik, var: Altså, jeg vil bare sige 
dig, at du trods alt aldrig kommer 
til at udstille på Charlottenborg, 
griner Didde. Da havde jeg væ-
ret ham for dygtig, så jeg skulle 
lige pilles lidt ned. Jeg skulle ikke 
begynde at tro, at jeg var noget. 
Ja, ja – der er mange former for 
ros”.

”Jeg er stort set selvlært – og 
malerierne er skabt af lyst og 
evne. Jeg har næsten altid ma-
let alene, - dog malede jeg én 
gang om ugen sammen med 
den kunstner, der flyttede ind 
på den gamle skole i Dynt efter 
Leo Enna. Hver for sig malede vi, 
uden snak, men vi censurerede 
hinandens ting. Men han døde 
desværre. Hold da op – ham og 
mig – hvor havde vi det godt. Og 
han fik mig med i gruppen Sjak 
i Sønderborg, der stadig eksiste-
rer”. 

”Det fællesskab kan jeg godt sav-
ne; jeg ville gerne finde det igen, 
men det skal være en, der arbej-
der lige som jeg, og det er jo ikke 
nemt at finde. Men ja, det ville 
jeg gerne. Jeg har en god kritiker 
i min ven, der bor lige i nærhe-
den. Han kommer og ser det, jeg 
har lavet. Og så siger han: Det 
der; det er godt. Eller også siger 
han: nå, ja – og så ved jeg godt, 
at det ikke lige falder i god jord. 
Men skiftet mening; det har han 
da”, smiler Didde.
”Det betyder faktisk alt for mig 
at male. Men man skal være ”på 
dupperne”, når man skal male. 
Sådan som jeg har det nu, kan 
jeg ikke male. Jeg har ikke kræf-
ter til det. Lige nu er jeg tom, 
men det kommer igen”.

”Hvor jeg henter inspiration fra?”

”Ja, jeg går tit på nettet for at 
finde inspiration – og så er jeg 
medlem af 3 kunstforeninger på 
Facebook; der bliver jeg også in-
spireret af at se, hvad de andre 
har lavet. Ikke fordi jeg maler 
efter, men jeg kan godt tænke: 
Hov, der var da noget der”. 

”Og ja, så maler jeg jo også 
sommetider ud fra den sinds-
stemning, jeg er i. At male ud 
fra sindsstemninger gør, at der er 
noget, der kommer ud. Somme 
tider er det ubevidst, men bagef-
ter kan jeg godt se, hvad det var, 
der skulle ud.”

Hvordan man kommer i gang 
med at male? Ja, jeg plejer at 
sige, at man bare skal begyn-
de med at sætte en klat ma-
ling på lærredet. Og så skal 
du ikke male for andre – du 
skal male for dig selv. 

”Altså, jeg må da indrømme, at 
jeg er meget selvkritisk. Hvis et 
billede ikke duer, så maler jeg 
det over. Det seneste billede jeg 
har malet; det forestiller ingen-
ting. Det er bare en leg med far-
ver. Men jeg synes selv, at det er 
blevet godt. Og ja, det er det. Vi 
diskuterer billedet og kan se me-
get forskelligt i det. ”Men der er 
en ting, der er vigtigt, siger Did-
de: Og det er, at der skal være 
balance i billedet”. 

Didde har også undervist i nogle 
år. ”Det var i Haderslev, hvor vi 
lånte nogle lokaler på en skole, 
og det holdt jeg meget af. Der 
var bl.a. en pige, som var virkelig 
god, et rigtigt dejligt menneske, 
men hun døde desværre – og 
ja, så gik det hele i stå, da det 
skete.” 

Didde er ikke tilknyttet et fast 
galleri, men har solgt mange bil-
leder. Og hun har udstillet man-
ge steder – også mange gange 
på både den censurerede og 
åbne udstilling på Banegården 
i Aabenraa.  Når talen falder på 
udstillinger, er Didde bramfri: 
”Jeg gider ikke de der udstil-
linger i forskellige lokaler rundt 
omkring, bare fordi mine billeder 
skal op at hænge. Det er jo bare 
at udsmykke andres lokaler. Nej, 
skal jeg have besværet, skal jeg 
også sælge, siger Didde med et 
glimt i øjet. Folk kender mig ikke 
rigtigt længere, men det er også 
fordi, jeg ikke rigtig gør noget for 
at blive kendt. Det er ikke for at 
prale, men tidligere – i 70’erne 
og i begyndelsen af 80’erne - da 
var jeg ved at blive kendt i Søn-
derborg. Det var mit højdepunkt. 
Når jeg udstillede, hørte jeg folk 
sige: Kom, vi skal hen og se Did-
des billeder”.

Didde har også været medlem af 
flere kunstnersammenslutninger 
– bl.a. Sønderjyske kunstnere i 
Sønderborg, pigegruppen Knu-
derne og Sjak i Sønderborg.

Så ja, Didde fortjener i den grad 
at komme tilbage til offentlighe-
den, men der skal jo kræfter til. 
”Jeg har nok selv ladet mig glide 
lidt ud i glemslen. Men jeg hå-
ber, at det kommer igen”, slutter 
Didde. 

Vi prøver en sidste gang at over-
tale Didde til at gøre billedet med 
damerne færdig. Men Didde er 
ubøjelig: ”Det bliver malet over”, 
slår hun fast. Vi kan kun håbe, 
at hun fortryder, inden hun griber 
penslen og gør det.  

Tak, Didde for et par dejlige ti-
mer i dit selskab! Og tak fordi vi 
måtte se dine smukke billeder. 
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Hed debat om ung 
iværksætter

2005
En sort BMW, indregistreret i Flens-
borg, kørte langsomt fra Damms 
Teglgård nedover Nørreskovvej. Den 
svingede ind på Nyløkke og fortsatte 
i samme, langsomme tempo ind på 
arealet imellem skolen og Agoraen.
Den kørte over imod pladsens fjerne-
ste hjørne, hvor den gjorde holdt ud 
for en lille flok drenge. Næsten lyd-
løst, kørte vinduet i passagersiden 
ned og den lille flok drenge nærmede 
sig det sorte køretøj. Før de kom helt 
tæt på bilen kiggede et par af dren-
gene sig hurtigt omkring, som følte 
de sig usikre på, om nogen overvå-
gede den aktivitet der foregik. Det 
var der nogen der gjorde. Den efter-
middag, som så mange gange tidli-
gere på disse hverdags eftermiddage 
når der foretoges handel med stoffer 
fra den sorte BMW. En handel, der 
ikke afstedkom nogen videre omtale 
i et lille samfund der lod blinde om-
kring en viden flere sad inde med, 
men som kun de færreste vovede at 
hale alt for langt frem i lyset. 

Elleve år senere, i 2016, dukker 
en helt anden type næringsdrivende 
på samme adresse:
Det er sidst på eftermiddagen en 
tirsdag først i juni. En sølvgrå Mazda 
kommer kørende nedover Camma 
Larsen-Ledets Vej. Efter sig trækker 
den en stor hvidmalet arbejdsvogn. 
Bilen svinger ind på Nyløkke og fort-
sætter ind på parkeringsarealet ved 
Agoraen. Efter en smule rangeren 
frem og tilbage for at bugsere den 
store vogn på plads stiger han ud. 
Mustafa. Mustafa Slomic. 

Han hilser høfligt på, og går i gang 
med at rigge spisestedet til. For det 
er nemlig et spisested. ”Balkan Grill 
støtter Høje Kolstrup B81”, står der 
på en computerprintet A4´er, som 
han klistrer op på fronten af vognen. 

Han sælger pølser. Både med svine-
kød i tarmen og, naturligvis, også 
den slags, der er stoppet med kyl-
lingekød. Pommes fritter, sodavand, 
kebabber og en lille bosnisk ret er, 
hvad menukortet kan friste med.

På Facebook annoncerer Mustafa 
med tiltaget sådan:

”NYT NYT NYT! Er du sulten, eller 
sulten for sjov, så kom forbi tirsdag 
den 31.5. kl. 15, og vær med til at 
fejre Høje Kolstrups nye grill vogn.”

Og den går lige ind og rammer eet 
eller andet i en tid hvor 7-Eleven kan 
notere et større salg af ingefær shots 
end af Colaer. Kort tid efter vælter 
kommentarerne ind over pølseman-
den på samme Facebook:

Vi skaber sundhed og læring... Et 
levende brand ;-)”, bidrager Katrine 
Møller Madsen. Måske en anelse spy-
digt. Og det fortsætter:

Anette Birk Henriksen: Synes det er 
okay at der skal være sådan et tilbud 
til dem der ønsker, men synes som 
forældre til børn i skole og Sfo, at det 
er en MEGET uheldig placering...

Og samme Anette BH giver lige skru-
en en ekstra omgang:
Anette Birk Henriksen: Jeg tænker 
som forældre at med den nuværende 
placering bliver børnene daglig 

præsenteret for et unødvendigt til-
bud om junk food. De har en alder 
hvor de gerne skulle præges til nogle 
sunde livsstilsvalg, og det synes jeg 
ikke en pølsevogn tilbyder.

Susanne Wrang: Man kan vel bare 
sige nej til sine børn?!?! 
Uanset placering så udsættes børn 
for fristelser og skal lære at man ikke 
kan få alt!
Det skal vi voksne jo også!

Mustafa ryster kurven med pommes 
fritter og sænker den ned i den glo-
hede olie.
-Har folks reaktion overrasket dig, 
spørger jeg.
-Ja, noget. Selvfølgelig er det ikke 
sundt, men det er der vel så meget 
andet, der heller ikke er.
Allan på 11 er fast kunde ved pøl-
sevognen. Han lægger ud med en 
bakke med pommes fritter iklædt 
ketchup og remoulade.
- Jeg vil ikke være på kontanthjælp, 
fortæller Mustafa om årsagen til, at 
han har åbnet det lille spisested. Jeg 
har været uheldig med mit uddannel-
sesforløb, og tænkte så: hvad pok-
ker skal jeg gøre? En restaurant er 
alt for voldsom en investering, men 
en pølsevogn kan jeg overkomme. 
Han griner lidt og fortsætter:
-Vi skal da alle sammen have mad, 
Ha’ noget at spise, og jeg har altid 
syntes, at det var hyggeligt at stå 
ved en pølsevogn. Så det blev det. 
Jeg havde først fået plads overfor 
Lidl, og senere ved Superbrugsen i 
Rødekro, men det ville ikke rigtigt 
køre. Der var alt for få kunder. Ja, 
og så med Erik Uldalls hjælp, så jeg 
fik chancen for at placere mig her. På 
Høje Kolstrup. Først ovre ved Rema 
1000. Det kunne vi ikke blive enige 
om, og så er jeg flyttet herover.

Selvom Mustafa er muslim, har han 
ikke noget imod at servere svinekød.
- Jeg spiser det jo ikke selv, griner 
han.
-Hvordan får du nu lukket debatten 
ned, og får trukket kunder til vog-
nen her bagved/under træerne. Godt 
gemt af vejen for en stor del af de, 
der kunne føle sig fristede?

Mustafa selv, deltager ikke i debat-
ten på det sociale medie. Han holder 
sig i skindet. 

-Ved du hvad, siger han med et smil, 
jeg har kunnet se, at flere af dem, 
der har været deltagere i facebook 
debatten, at de har været omkring 
her, og har købt en pølse eller to. 

Så det er da gode tegn, ikke?

Tekst & foto: Karsten Espersen

Pølsemanden holder sig i
skindet!
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Ny boligsocial projektperiode 
godkendt og klar til at gå i luften
Boligforeningerne og Aabenraa Kommunes ansøgning til Landsbyggefonden om midler 
til et nyt boligsocialt projekt blev d. 25. maj godkendt med et samlet budget på knap 
11,5 millioner til en ny projektperiode på 4 år, fra medio 2016 – medio 2020. D. 26. maj 
kunne de to parter så underskrive den strategiske samarbejdsaftale.

I den kommende projektperio-
de skal der arbejdes inden for 3 
indsatsområder: Tryghed & Triv-
sel, Uddannelse & Beskæftigelse 
samt Forebyggelse & Forældre-
ansvar. Netværksbasen på Ugle-
kær fortsætter i den kommende 
projektperiode, men med ny be-
manding. 

Sanne Pedersen overtager job-
bet som projektleder efter Mar-
lene Wullf, der fratræder d. 12. 
august. 

De øvrige ansatte ”udlånes” af 
kommunen, som f.eks. jobgui-
den, der er udlånt fra Jobcente-
ret. Enkelte af de ”udlånte medar-
bejdere” vil være tilknyttet Høje 
Kolstrup i hele deres arbejdstid, 
mens andre kun vil være tilknyt-
tet i få timer om ugen. 

Projektlederen vil fortsat stå til 
rådighed med råd og vejledning 
i forhold til bydelens frivillige 
grupper og de fælles aktiviteter 
i bydelen. 

Frivillige grupper er også frem-
adrettet meget velkommen til at 
låne Netværksbasen til mødeaf-
holdelse.

Den boligsociale indsats på Høje 
Kolstrup 2016-2020 bygger oven 
på tidligere indsatser, der har 
styrket bydelen på et område-
niveau i forhold til den generelle 
trivsel, flere aktiviteter og et for-
bedret image. 

I denne indsats flyttes fokus fra 
at være områdebaseret til at 
have fokus på at styrke bydelen 
ved at fremme den enkelte bor-
gers muligheder for at indgå som 
aktive medborgere i det sociale 
liv i lokalområdet og i samfundet 
generelt. 

Indsatsen skal:

• Fremme tryghed og triv-
sel i boligafdelingerne ved at 
nedbryde isolation, styrke nabo-
skabet og gøre beboerne mere 
aktive i det sociale liv i lokalom-
rådet.

• Fastholde unge i skole & 
uddannelse og styrke borgernes 
muligheder for at være aktive på 
jobmarkedet.

• Fremme børn og unges 
sundhed, trivsel og udvikling, 
samt styrke forældrenes ressour-
cer og kompetencer, så de mat-
cher børnene behov for omsorg 
og støtte (sund opvækst).

I alle indsatser forsøger vi at 
sætte fokus på aktivt medborger-
skab – vi vil ”bevæge” borgerne 
fra at være beboere i et boligom-
råde til at være medborgere i et 
samfund.

Aktivt medborgerskab: ”Vi 
ser de involverede borgere 
som aktører med ansvar for 
egne liv og medansvar for 
andres. 

Vi forventer med andre ord, at 
borgeren også gør en indsats 
og bidrager til løsning af kon-
krete problemer” (Sund op-
vækst, Aabenraa kommunes 
sammenhængende børne, fa-
milie og ungepolitik).

Vil du vide mere om den 
nye helhedsplan, kan du 
kontakte netværkskoor-
dinator Marlene Wullf på 
mail:
mmw@salus-bolig.dk 
eller 
på mobil: 6120 8631.

Tom Ahmt, vicekommunaldirektør i Aabenraa Kommune (tv.) og Jimmy 
Povlsen, direktør i Salus Boligadministration underskriver den strategiske 
samarbejdsaftale for de kommende fire års boligsocialt arbejde.

Indlæg af netværkskoordinator
Marlene Wullf.
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Aktivitetsnavn Formål Parter i aktiviteten 

Indsatsområde 1: Tryghed & Trivsel 

Social Vicevært:  Opsøgende og netværksskabende arbejde for sårbare beboere. Understøtte øget 
livskvalitet og netværk for beboere, der oplever isolation og ensomhed. 

Center for Socialpsykiatri og udsatte, 
Fuldtræfferen 

Guidet Fælleslæsning Øge sårbare beboeres generelle trivsel og omgang med andre i boligområdet. 
Bidrage til, at flere beboere bruger Fuldtræfferens tilbud. 

Aabenraa Bibliotekerne, den sociale 
vicevært, Fuldtræfferen 

Reducering af udgifter ved 
fraflytning 

Reducere udgifter til istandsættelse ved fraflytning gennem en forebyggende 
indsats. Sikre at beboerne bor i en sund bolig.  

Den social vicevært, Boligafdelingernes 
vice-værter, Boligforeningernes 
administration 

Beboerambassadører Inddrage frivillige beboere i en indsats, der skal styrke trivsel og naboskab i 
boligafdelingerne. Sikre at nye beboere føler sig velkommen og velinformeret. 
Få flere beboere til at tage ansvar og engagere sig i afdelingen.  

Beboere i boligafdelingerne, 

Afdelingsbestyrelserne, 

Boligforeningernes administration 

Indsatsområde 3: Uddannelse & Beskæftigelse 

Jobguide  Styrke beboernes muligheder for at være aktive på arbejdsmarkedet. Skabe 
rammer for en proces, der får ledige i uddannelse eller opkvalificering for herved 
at komme tættere på arbejdsmarkedet. 

Jobcenteret 

Første job – brobygning til 
erhvervslivet 

Inddrage lokale virksomheder som mentorvirksomheder. Fastholde unge i skole 
og uddannelse. Motivere og støtte unge til at gå i gang med en uddannelse, der 
kan være målrettet konkrete job i nærområdet og fuldføre den. 

Jobcenteret, lokale virksomheder 

Ungdommens uddannelses-vejledning. 

Ung & Digital Lære unge om brugen af digital postkasse og gøre dem aktive som digitale 
borgere og dermed forbedre deres kommunikation med det offentlige om 
emner som sundhed, uddannelse, forsørgelse m.m. 

Aabenraa Bibliotekerne 

 

Indsatsområde 4: Forebyggelse & Forældreansvar 

Opsøgende arbejde i 
forhold til målgrupper 

Koordineret kontakt og rekruttering af deltagere til aktiviteterne under 
indsatsområdet. 

Børnehaven Spiretoppen 

Familiebasen / Familie- og Ungecenteret, 
Høje Kolstrup Skole 

Legestuetilbud til 
hjemmepassede børn 0-6 år 

Kontakt til børn og forældre uden for dagtilbud. Give forældrene viden om 
emner som børns sproglige udvikling, kost, hygiejne, tandudvikling og 
mundhygiejne, børns almene udvikling og socialisering. 

Børnehaven Spiretoppen 

Tandplejen, Sundhedsplejen 

Aabenraa Bibliotekerne 

Ekstra hjemmebesøg ved 
sundhedsplejersken til 
hjemme-passede børn 0-6 år 

Kontakt til børn og forældre uden for dagtilbud. Rådgivning til forældrene om 
barnets udvikling, vaccinationsprogram og børneundersøgelser. Informere om 
tilbud i lokalområdet. 

Sundhedsplejen 

Læringsaktiviteter om børns 
udvikling og behov – børn 
0-6 år. Aktiviteten består af 
tre elementer: 

• Aktiviteter i børne-
haven om børns 
udvikling og behov 

• Klar til skole – 
brobygning fra 
børnehave til skole 

• Tandpleje-
ambassadører 
 

• Oplysning og holdningsbearbejdning i forhold til emner om børns 
udvikling og behov. 

• Tryghed og forventningsafstemning i forhold til skiftet fra 
børnehave til skole 

• Inddrage frivillige i oplysningsarbejdet om børns tandudvikling og 
mundhygiejne 

Børnehaven Spiretoppen 

Tandplejen, Sundhedsplejen 

Høje Kolstrup Skole 

Kultur & Fritid 

Forældrekurser Give forældre ny viden om deres børns udvikling og behov.  
Give forældre viden om samfundets forventninger til dem. 
Give forældre redskaber, så de føler sig bedre rustet til at varetage rollen som 
forældre 

Familie- og Ungecenteret 

Familiebasen 

Sundhedsplejen, Tandplejen  

Høje Kolstrup Skole 

Temaarrangementer for 
børn og forældre 6-18 år 

Oplysning og holdningsbearbejdende aktiviteter om børns udvikling og behov 
på forskellige alderstrin. Fremme børn og unges sundhed, trivsel og skolegang. 

Høje Kolstrup skole 

Tandplejen, Sundhedsplejen 

Strakshjælp til sårbare unge Hurtig støtte til unge, der kommer i dårlig trivsel. Fremme den unges trivsel og 
selvværd, så vedkommende fastholdes i skole og uddannelse. 

Høje Kolstrup Skole 

Fat i Fritidslivet – aktiviteter 
for og med unge 

Inddrage unge i udvikling og drift at nye fritidsaktiviteter. Introduktion til nye 
foreningstilbud. Skabe aktivt medborgerskab og ejerskab hos de unge i forhold 
til nye aktiviteter. 

Ungdomsskolen 

Kultur & Fritid 

I skemaet fremgår de 15 aktiviteter under den nye boligsociale helhedsplan
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Så var det atter tid for den landsdækkende Ren Dag dag(!) 

På Høje Kolstrup troppede tordenskjolds soldater plus nogle få nye op, som det jo altid er godt at se. 
Mødestedet var som altid ved Agoraen, hvor man plejer at starte ud med kaffe og rundstykker før dagens 
dont. Plejer var desværre død i år, så man måtte undvære, selvom det hele kunne fås hos den lokale 
Rema 1000 butik for ca. 100 kroner, alt inklusive.

Nå! Pyt! Så gav det vel en ekstra pølse og vand/øl ved afslutningen!

Det var køligt og blæsende, så folk gik hurtigt i gang med oprydningen for at holde varmen, når nu man 
ikke kunne varme sig på en kop kaffe først!

De første, undertegnede mødte på turen rundt, var formanden for boligforeningen med kone.
”Nå, har I fundet noget godt i år?” spurgte jeg og kiggede op på nogle grene, hvor der hang adskillige 
hundeposer og dinglede. ”Nej! Der er sgu næsten ingen ting i år! Folk har været flinke! - Især hunde-
ejerne!” svarede formanden, alt imens han slikkede sig om munden, da vicevært Bent i det samme kom 
drønende med væske til det arbejdende folk.

”Pause!”, råbte han og knappede hurtigt en bajer op. Undertegnede nappede også èn med. Mest for at 
gøre formanden selskab, så han  ikke fik dårlig samvittighed over tiltaget.

Videre på min rute, omkring Agoraen, var familien Holm-Jensen, far og mor plus 2 børn på henholdsvis 
6 og 13 år i fuld gang med at samle diverse skrald op. Datteren, Emily på 6 år, spurgte højt: ”Hvorfor 
kan folk ikke bare smide det i skraldespanden, når den er så tæt på!” Hende kunne mange, både børn 
og voksne, lære noget af. Familien havde fornuftigvis taget egen trillebør med, som blev flittigt brugt til 
bl.a. grimme glasskår fra smadrede flasker, som var smidt på jorden.

På Uglekær gik et par mand rundt og samlede utallige små kyllingeflasker, smidt i en omkreds af ca. 50 
meter rundt om i buskene. Samme problem havde man også sidste år i nøjagtigt samme område, så 
personen bor der åbenbart endnu!

Chipsposer, som ikke forgår så let i naturen, var der mange af. Plus en Brøndum snapseflaske, som des-
værre var tom! 

Sidste år var der smidt mange cykler og knallerter i naturen, men dem blev man forskånet for i år.
Til gengæld blev der efter sigende fundet et par underhylere + et stk. sok.

Omkring børnehaven Spiretoppen havde de små ulydige poder moret sig med at smide alt deres legetøj 
over hegnet og ind i buskene.    Den lokale vicevært i området og undertegnede smed legetøjet  tilbage 
igen, så ungerne havde noget at kyle med efter  weekenden.

Endelig, efter endt gerning, var der pølser og vand/øl til alle, som Arwos venligst havde sponseret.

Indlæg af bydelsjournalist Dennis Vestergaard
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En kattehistorie fra Høje Kolstrup Hjælp
•

Hjælp
•

Hjælp

 

I den blok, hvor jeg bor, er det tilladt at holde husdyr. Dette er min 
kat, Plet, yderst tilfreds med, da den ellers blev nødt til at smide 
mig ud!

En dag så jeg en annonce angående en Miss mis konkurrence i 
København. Da Plet, ligesom alle andre katte, er enorm selvglad, 
meldte jeg den til konkurrencen, selv om det var lidt langt væk.  
Efter Miss mis konkurrencen, som Plet desværre ikke vandt, da 
der var andre katte tilmeldt, tog vi rundt i byen. Vi blev tørstige og 
gik ind på en lurvet genbrugscafè, hvor vi minsandten traf selveste 
Pia Kjærsgaard i egen person! Hun roste katten, og sagde, at den 
var meget sød. Jeg blev naturligvis glad på kattens vegne, men 
den vidste det godt selv i forvejen, og ignorerede derfor roserne.

Pludseligt ville Pia Kjærsgaard have Plet til at udtale ”DF!”

”Maoooo!”, skreg dyret højt og forkert lige op i ansigtet på fru 
Kjærsgaard.  Jeg var faktisk godt næsten klar over, at den ikke 
kunne!

Fru Kjærsgaard blev ildrød i ansigtet, og kaldte den for kommu-
nistkat, når den provokerede ved at skrige på Mao! Hun fòr ind i 
butikken for at købe en brugt pistol. Imens lykkedes det os heldig-
vis lige så stille at luske ud af en bagdør.

”Kom tilbage!  Så skal jeg gi den et Pletskud!” råbte damen arrigt 
efter os.

”Nå! Hvad syntes du så om den flinke dame i København?” spurgte 
jeg dumt kræet, da vi var kommet hjem til Høje Kolstrup.  Plet glo-
ede olmt på mig, og fes hen i sin kattebakke for at give sin menig 
til kende. - Ak, ja! Og hvem siger katte er dumme! 

Dagen efter lavede jeg en sammenkogt ret. Plet tiggede som sæd-
vanligt.  ”Nå! Så pyt da, dumme kræ!” sagde jeg, og smed lidt 
mad hen til den. Plet lugtede forsigtigt til maden, hvorefter den 
pludselig skreg så hjerteskærende, at jeg blev nødt til at vise mig 
i vinduet, så de andre beboere kunne se, at jeg ikke bankede kat-
ten.

Plet har aldrig siden tigget af min hjemmelavede mad!

Af bydelsjournalist Dennis Vestergaard

Håndboldklubben 
mangler 
trænere 

til de 6-8 årige.

Trænererfaring er 
ikke nødvendig. 

Kontakt 
Ulla Kristensen på: 

40 37 89 10

eller

ullakristensen@
hotmail.com

Der var mulighed for, at føle sig en smule kongelig, og spadsere over den røde løber ind i butikken, da 
Rema1000 på Nyløkke - ligesom resten af kædens butikker - torsdag den 2. juni inviterede til genåbning.
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Bliv aktiv i kampen mod kræft
Stafet For Livet
Stafet For Livet er et livsbekræf-
tende, socialt arrangement, hvor 
alle berørt af kræft kan opleve 
støtte og opbakning fra venner, 
familie og kolleger i kampen mod 
kræft, og hvor alle kan være med 
til at fejre livet.
 
For første gang skal Stafet For Li-
vet afholdes på Høje Kolstrup for 
alle borgere i og omkring Aaben-
raa d. 3.-4. september 2016. 

Forberedelserne til denne stafet 
er i fuld gang, og en stor gruppe 
frivillige er i gang med at plan-
lægge de 24 timer, som Stafet 
For Livet Aabenraa vil vare. Alle 
på Høje Kolstrup inviteres til at 
være med omkring arrangemen-
tet – som deltagere, fightere 
(nuværende eller tidligere kræft-
ramte), frivillige, hjælpere på 
weekenden eller sponsorer.

Fællesskab mod kræft
Stafet For Livet er et unikt ar-
rangement, hvor man her i fæl-
lesskab står sammen mod kræft. 
Når man som kræftpatient delta-
ger i Stafet For Livet og ser de 
lokale sponsorer bakke op, og 
derefter kan vende sig rundt og 
se familier, kollegaer og andre 
deltagere omkring én, så ople-
ver man, at man ikke er alene i 
kampen mod kræft. Og det giver 
mening, - for ingen skal kæmpe 
alene!

Stafet For Livet er et døgn med 
holdaktivitet, underholdning og 
oplysning om kræft. Hvert hold 
er repræsenteret med mindst én 
deltager på banen hele døgnet 
igennem. Alle kan deltage, og om 
man vil gå eller løbe, bestemmer 
man selv. Det gælder ikke om at 
komme først, men om at gøre en 
aktiv og fælles indsats i kampen 
mod kræft. Man bestemmer også 
selv, hvor lang tid man vil delta-
ge i løbet af de 24 timer.

Noget af det fantastiske ved Sta-
fet For Livet er, at man i fælles-
skab er med til at slå hul på det 
tabu, som ofte omgærer kræft. 

Ved Stafet For Livet er der plads 
til åbenhed, fordi der både er 
tidligere og nuværende kræftpa-
tienter, pårørende og bare almin-
delig interesserede, der ønsker 
at give en hånd med i kampen 
mod kræft og deltage i fejringen 
af livet.

Når folk fra forskellige sociale og 
kulturelle grupper mødes for at 
kæmpe mod kræften, skabes der 
muligheder for dialog og fælles-
skab mellem kræftramte og på-
rørende, - og det er helt unikt.

Mange af de relationer, der op-
står under en stafet, holder 
også uden for stafetbanen. Det 
at møde én fra lokalområdet el-
ler fra jobbet, der kender kam-
pen mod kræft, giver et særligt 
fællesskab og fornyet mod på at 
fortsætte den svære kamp. 

Vær med til Stafet For Livet 
Aabenraa på Høje Kolstrup
Stafet For Livet Aabenraa afhol-
des i området omkring Agoraen 
på Høje Kolstrup d. 3.-4. sep-
tember, og der er plads til alle 
på stafetten. Stafet For Livet 
Aabenraa kan du læse mere om 
på hjemmesiden www.stafetforli-
vet.dk/aabenraa , og her kan du 
tilmelde dig og løbende finde nye 
informationer om stafettens pro-
gram, antal tilmeldte, madtilbud 
på stafetten og meget andet. 

FAKTA OM STAFET FOR LIVET 
AABENRAA

Hvornår?
Stafetten afholdes ved Agoraen 
på Høje Kolstrup fra lørdag d. 3. 
september kl. 12 til søndag d. 4. 
september kl. 12.

Arrangementet foregår således 
over 24 timer, men man kan sag-
tens komme forbi for at opleve 
det flotte program, eller blot del-
tage i stafetten en time eller to.

Hvorfor?
Stafet For Livet sætter fokus på 
kræftsagen og på de mennesker, 
der tidligere eller lige nu er ramt 
af kræft. Arrangementet vil støt-
te og give håb til alle dem, der 
kæmper. Overskuddet går ube-
skåret til Kræftens bekæmpelse.

Hvem kan deltage?
Alle kan tilmelde sig stafetten. 
Man kan selv vælge, om man vil 
gå eller løbe til stafetten.

Hvordan melder man sig til?
Der er allerede nu åbent for op-
rettelse eller tilmelding på et 
hold på www.stafetforlivet.dk/
aabenraa.

Hvad koster det?
Det koster 100 kr. for voksne og 
50 kr. for alle under 18 år, som 
betales ved tilmeldingen.
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Hvordan laves holdene?
Alle kan lave deres egne hold fx 
familiehold, nabohold, persona-
legruppe, firma- eller forenings-
hold.

Holdet udnævner en holdkap-
tajn, som opretter holdet ved til-
melding, modtager de forskellige 
praktiske informationer og sør-
ger for at informere sit hold.

Typisk kan et hold bestå af mindst 
10-15 personer, således at det er 
muligt for holdet, at der altid er 
én person fra holdet på banen. 
Holdet skal være aktivt i alle 24 
timer. Det er også muligt at til-
melde sig et ’Åbent hold’. Det vil 
senere fremgå af hjemmesiden.

Holdene har et område
De tilmeldte hold indretter de-
res eget holdområde på pladsen, 
som vil blive tildelt. Her kan man 
opholde sig i løbet af døgnet

Gratis for kræftramte
Det er gratis at deltage i Figh-
ter-arrangementet. Fighterne er 
nuværende eller tidligere kræft-
ramte og stafettens æresgæster.

Fighterne åbner stafetten og går 
den første runde. Fighterne har 
deres eget program og forplej-
ning om eftermiddagen.

Hvad sker der på pladsen?
Der bliver planlagt et varieret 
program i løbet af de 24 timer 
med musikalsk underholdning og 
anden optræden, aktiviteter for 
børn, informationsbod, oplysning 
om kræft og sundhed - og meget 
andet. Alle optrædende gør det 
gratis som støtte til arrangemen-
tet.

Mad og drikke
Der vil være mulighed for at købe 
forplejning på stafetpladsen en 
stor del af døgnet.

Bliv frivillig
Har du lyst til at være med til at 
planlægge stafetten og fx hjælpe 
med koordinering af mad og drik-
ke, oplysning om kræft, sundhed 
og forebyggelse, PR, sponsor-
kontakt eller andet? 

Eller har du lyst til at hjælpe til 
med praktiske opgaver før, under 
og efter stafetten? 
Så kontakt Projektkonsulent 
ved Kræftens Bekæmpelse: Tri-
ne Kruse Friis - tkf@cancer.dk / 
3065 1022

EN LYSCEREMONI
Lørdag aften afholdes en lysceremoni, hvor vi tæn-
der lys til minde om dem, vi har mistet, og som støt-
te til dem, der i øjeblikket kæmper mod kræften.
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Høje Kolstrup Løbet 2016
Fotos: Susanne Wrang
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RAA Billardklub
Vores første sæson på Uglekær 1 har været fantastisk!
Som nogle af jer måske allerede 
har læst på www.hoejekolstrup-
portal.dk har RAA billardklub har 
haft en forrygende sæson med 
masser af spændende spil og flotte 
resultater. Vi har i år haft spillere 
repræsenteret i både keglebillard, 
snooker og carambole, hvor der er 
opnået flotte resultater i alle disci-
pliner. 

Vores serie 1 hold i keglebillard 
har gjort det virkeligt flot i den for-
gangne sæson og for første gang 
i billardklubbens godt 10 årige hi-
storie har vi et hold, som har spil-
let sig op i 3. division. Holdets 
stamspillere er Frank Schütt. Ulrik 
Bilde, Ove Tagesen, Henning Niel-
sen og Jim Kas, medens Kai Rei-
mers og Jesper Kjærgaard-Jensen 
har været med på holdet som re-
server. De vandt deres pulje over-
bevisende med 27 matchpoint mod 
19 mp til puljens nr. 2 fra Bov BK. 
Ved regionsfinalen som blev spil-
let i Hjørring fik vi en flot 3. plads 
så vores spillere kunne tage hjem 
med en bronzemedalje om halsen. 

Vores serie 3 hold sluttede på en 
5. plads, og spillerne her er friske 
på at gå en ny sæson i møde og 
gøre forsøget på at vinde endnu 
flere kampe. Holdets stamspillere 
er Uwe Chr. Petersen, Torben Beck-
ertt, Jesper Kjærgaard-Jensen, 
Thomas Jørgensen og Kjeld Jes-
sen. Jesper Kjærgaard-Jensen har 
desuden spillet Individuel kl. E som 
han netop har været i Rudkøbing 
og spille Landsfinale. Her fik han 
en flot 3. plads og inkasserede her 
en bronzemedalje . 

I senior Cup turneringen deltog 
Henning Nielsen og Uwe Chr. Pe-
tersen og de nåede begge til 2. 
runde. De har desuden deltaget i 
Søren Søgaard cuppen og her har 
Henning kvalificeret sig til finalen. 

I fri carambole har vi været re-
præsenteret i kl. B hvor Ulrik Bil-
de spillede sig til Reionsfinalen og 
sluttede her med en 2. plads. Jim 
Kas deltog i kl. C, og nåede til re-
gionsfinalen, hvortil han desværre 
måtte melde afbud. 
Henning Nielsen har desuden del-
taget i 3-bande carambole og Old 
boys-turneringen i Keglebillard. 

I seniorsamværet har vi haft 3 hold 
med igen i år. Seniorsamværet er 
en uofficiel turnering med de andre 
billardklubbber her i det sønderjy-
ske område. Her er det vore meget 
aktive og engagerede pensionister 
som tager afsted uge efter uge, og 
i år sluttede vores hold således: 
RAA 3 blev nr. 4, RAA 1 nr. 10 og 
RAA 2 nr. 11. Når den nye sæson 
starter op til august er det RAA bil-
lardklub som har æren at afholde 
åbningsturneringen. 

I snooker havde vi Annette Lang-
hoff med til landsmesterskaber for 
kvinder og her fik hun en flot 3. 
plads. Annette har i mange år spil-
let snooker i Handicap-discipliner 
ved DHIF og dette var første gang 
hun deltog i raskidrættens turne-
ring. Så meget flot. 

Som det fremgår er der blevet 
spillet ret meget i den forgangne 
sæson. Vi har budt 10 nye med-
lemmer velkommen, og vi håber 
fortsat på flere som har lyst til at 
være en del af billardklubben. Vi 
har det super hyggeligt og her bli-
ver faktisk spillet billard på alle ni-
veauer af både mænd og kvinder. 
Den yngste er 9 år den ældste 87. 
20% af os er kvinder. 

Her har elever fra 5. klasse og op 
mulighed for at melde sig til og få 
et godt indblik i, hvad det vil sige 
at spille billard, snooker og caram-
bole. Så kære elever, hold øje med 
Aktiv Ferie folderen og meld jer til 
et par hyggelige og udbytterige ti-
mer her i RAA billardklub. Det er 
den 27/6, 4/7, 1/8 og 8/8 kl. 14-
16 Aktiv Ferie afvikles. 

Den 7. august kl. 13-16 
holder vi åbent hus i bil-
lardklubben, hvor alle er 
velkomne til at kigge ind til 
os og måske prøve at spille 
eller bare se andre spille. 
Vi giver en kop kaffe den 
dag. 

I slutningen af august er vi så klar 
til at starte den nye sæson op, og 
vi håber selvfølgelig på en lige så 
spændende og udbytterig sæson 
2016-17, og det både på det tur-
neringsmæssige plan samt det so-
ciale.

Anette med bronzemedeljen

4 af stamspillerne på serie 1-holdet: Jim Kas, Ulrik Bilde, Henning Nielsen og 
Frank Schütt. Desuden er Ove Tagesen med på holdet.



 
 

Gadespejlet nr. 78 - Juni 2016      17   www.hoejekolstrup.dk 

2015
2015 blev for Bydelsrådets første hele driftsår og året, 
hvor vi for alvor skulle i arbejdstøjet for at understøtte 
vores vision: Høje Kolstrup skal være kendt som et at-
traktivt sted at bo, hvor det lokale ejerskab er centralt 
for bydelens vækst og udvikling.

Desværre har vi endnu ikke fået en formel samar-
bejdsaftale med Aabenraa kommune. Over 20 byer 
udenfor Aabenraa har etableret lokalråd eller bor-
gerforeninger der alle er organiseret i landsbyrådet. 
Landsbyrådet er lokalrådenes samarbejdsforum og 
har et tæt samarbejde med Aabenraa kommunes 
Vækst- og udviklingsudvalg. Landsbyrådets formåls-
paragraf bestemmer, at medlemsforeningerne skal 
ligge i et landdistrikt. Det kriterie har nok lidt svært 
ved at opfylde på Høje Kolstrup. Hvordan vi så formelt 
kan organiseres i forhold til Aabenraa kommune tæn-
kes der så stadig over. Uagtet vi ikke har en formel 
samarbejdsaftale med Aabenraa kommune, forhindrer 
det os ikke i at agere som bydelsråd og dermed være 
områdets talerør overfor f.eks. Aabenraa kommune.

Vi har brugt rigtig meget energi på, at få igangsat 
trafiksikring omkring dagligvarebutikken ved Nyløkke 
/ Camma Larsen Ledets vej. I efteråret inviterede vi 
formanden for Teknik og Miljøudvalget, Bent Søren-
sen, til Høje Kolstrup for at han kunne danne sig et 
indtryk af forholdene. Besøget må have gjort indtryk, 
for Byrådet har i februar måned afsat 1,8 mill. Kr. til 
en trafiksikring af dette område. Projektstart forven-
tes at blive i efteråret.

Endvidere har vi deltaget i et arbejde omkring etable-
ring af en cykelbane, der kommer til at ligge mellem 
skole og Agoraen på den gamle legeplads der tilhørte 
fritidshjemmet. Yderligere en aktivitet der understøt-
ter områdets vision.

Sidste år omtalte vi projektet ”Sejlfabrikken”. Et pro-
jekt gående på at omdanne Elvstrøms gamle fabriks-
bygning til et kultur og medborgerhus. Projektet blev 
ikke til noget. I stedet kan vi glæde os over, at byg-
ningen summer af aktivitet mange af ugens dage, idet 
Aabenraa og Rødekro billardklub er rykket ind.

I 2014 havde vi et par gode workshops sammen med 
paraplyforeningen og bydelsjournalisterne, hvor vi af-
stemte roller og forventninger til hinanden og som vi 
også efterlever. Men jeg kunne godt ønske mig et tæt-
tere samarbejde, hvor vi deler viden og erfaring på 
tværs.

Vi har haft en meget mild vinter, og der har ikke været 
de store udfordringer omkring vintervedligeholdelse.
Dog kunne vi konstatere, at Aabenraa kommune i år 
havde sparet snerydning og saltning af trapperne fra 
stierne ned til Camma Larsen Ledets vej, hvilket var 
en fejl. Aabenraa kommune har lovet, at trapperne 
fremadrettet bliver vintervedligeholdt. Jeg kan kun 
opfordre til, at fejl og mangler løbende indmeldes til 
kommunen via hjemmeside eller app.

Høje Kolstrup Bydelsråd
Generalforsamling d. 30. marts 2016

BERETNING
Arbejdet i det kommende år vil have fokus på
At samle foreningerne på Høje Kolstrup til en work-
shop med det formål at lære hinanden at kende, samt 
undersøge mulighederne for, at vi i fællesskab kan 
synliggøre det mange gode aktiviteter der foregår på 
Høje Kolstrup og dermed i sidste ende få flere med-
lemmer i de enkelte klubber / foreninger.

Aabenraa kommune medvirkede i 2015 til udarbej-
delsen af et idekatalog til infrastrukturforbedringer på 
Høje Kolstrup. Desværre må vi konstatere, at Aaben-
raa kommune ikke har afsat midler til at gennemføre 
nogle af disse ideer i planperioden 2016-2018. Der ar-
bejdes med byfornyelse og planer flere steder i kom-
munen. Det vil sige, at der er kamp om de sparsomme 
midler der er til rådighed til disse anlægsopgaver. By-
delsrådet vil arbejde for at der også prioriteres midler 
til Høje Kolstrup så der kan gennemføres forbedrin-
ger af infrastrukturen, f.eks. en forbedret tilgænge-
lighed til det sydlige busstoppested ved Frueløkke / 
Camma Larsen Ledetsvej, og at det også bliver muligt 
for personer der ikke kan klare trapperne fra stierne 
til Camma Larsen Ledetsvej at færdes sikkert til/fra 
busserne.

Som tidligere nævnt har vi ikke fået en formel samar-
bejdsaftale med Aabenraa kommune endnu. Men igen-
nem vores virke er vi blevet en instans der er kendt 
og som inddrages i sager der vedrører Høje Kolstrup. 
Fortsat indflydelse kræver i høj grad fortsat initiativ, 
involvering og ikke mindst synlighed. Det er handlin-
ger og resultater skaber Bydelsrådet legitimitet.

Som afslutning vil jeg glæde mig over den gode ud-
vikling Høje Kolstrup er i. Mange tiltag kunne nævnes, 
F.eks. at udstykningen af Langhøj fortsætter, reno-
vering af boligforeningernes lejligheder, tilladelse til 
nedrenovering af 3 boligblokke samt ikke mindst de 
mange frivillige der hver dag gør en forskel i de mange 
foreninger. 

D. 3. – 4. september kommer ”Stafet for livet” til Høje 
Kolstrup. Det er en enestående lejlighed for Høje Kol-
strup til at vise sig frem, og jeg håber rigtig mange vil 
bakke op om dette arrangement enten som deltager 
eller hjælper.

På bestyrelsesmøderne kommer vi ofte langt omkring 
men vigtigst af alt, så foregår det i en god tone og 
atmosfære hvor beslutningerne sker i enighed. Tak til 
bestyrelsen for det store engagement og samarbejde 
igennem året.

Hans Peder Thomsen

Nye ansigter i Bydelsrådet

Birgitte Stahl Laursen blev valgt som suppleant ogHol-
ger Jørgensen fra Høje Kolstrup Boldklub er indtrådt i 
bestyrelsen som repræsentant for børn og unge.
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HKB’s Fodbold – og Håndboldafdeling
Inviterer til

.

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

vi indsamler ”lopper”
Lørdag den 10.september 2016 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

Nyt Nyt i år afholdes der søndag kl. 1100 aktion 
over diverse ting kom og giv et bud

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

Loppemarked
Søndag den 11.september 2016

Fra kl. 10:00 – 15:00
I Agoraen

Bent Nielsen                             Hanne Jensen                            Ulla Kristensen
Tlf. 74 62 87 14                         Tlf. 51 68 45 43                          Tlf. 40 37 89 10
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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.
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 
- Kim Winther: tlf. 2034 7431 
E-mail: fn@aabenraa.dk

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, onsdag, 
torsdag & fredag - kl 13:00 - 17:00.
Lukket tirsdag. 

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

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 John Hynding 
tlf: 2865 2422

 
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

Fra Høje Kolstrup Løbet 2016
Foto: Susanne Wrang


