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At “skide i egen rede” 

Fra vores forholdsvis nytiltrådte borgmester, Thomas 
Andresen, forlød det – i en udtalelse fra for ganske nylig 
– at vi, som borgere i Aabenraa kommune, måske skulle 
ophøre med at tale kommunen ned. Ophøre med at tale 
negativt om kommunen som bosted. Lade være med 
– som det også hedder – at ”skide i egen rede”. Hvis 
vi – alle 60.000 eller bare en procentdel af os – gav 
os til at optræde som gode ambassadører for Aaben-
raa kunne det måske få borgere i det øvrige Danmark 
til, i alvorlig grad, at rette interessen nedefter og udeft-
er i kongeriget, og igennem den proces gøres nysger-
rige efter at opleve hvad ”udkanten” har at byde på.
Det er da uomtvisteligt, at det vi hører mest, og mes-
tendels  velvilligt kolporterer rundt er den evige 
og  helt generelle betragtning, at hernede sker 
ikke en skid. Og det ved de godt i den øvrige del af 
Margrethernes  Danmark . Det er, hvad de efter-
hånden forventer at høre rapporteret hernedefra. 
Nåh jo, Sønderjylland. Det er jer med Tøndersagen 
og ham købmanden på den anden side af grænsen.
Det kræver noget af en indsats at få plantet Aabenraa i bev-
idstheden hos danskerne nord for og langt øst for Kruså.
Forleden stod jeg hos en bager i et af de mere hippe 
områder af København. Sådan et af de steder, hvor  de 
unge, veluddannede mødre ikke bare affinder sig med, 
at man i en opskrift læser ”250g mel”. Nej melsorten 
er afgørende. Hvor de mindre børn er udstyrede med 
minirygsække fra Fjelräven og farmand spenderer en 
halv lørdag  formiddag på at aftørre sin mountainbike 
efter ridtet på det nærliggende, tidligere militære øv-
elsesområde. Bageren havde kun økologisk brød på 
hylderne, og anbefalede mig et rundstykke til 12 kr.!! 
-Sådan  eet får du ikke mange andre steder i 
landet, bedyrede hun. Og det ville jeg da gerne 
tro. Hvem pokker vil da betale 12 kr. for et rund-
stykke på størrelse med et stort hønseæg?
-Nej, bekræftede jeg hende, og slet ikke i Aaben-
raa. Jeg kunne se det på hende: indvendigt i hove-
det havde hun rullet danmarkskortet ned. Helt ned. 
Aabenraa?? Hvor fanden skulle hun nu lede efter…
-I Aabenraa??? Jo, vi har da fire forretninger lige 
i nærheden. To lidt udenfor Aarhus og to andre…. 
Det var da nytteløst at begynde et foredrag for hende om 
kvaliteterne ved at bosætte sig så langt fra Hovedstaden 
som i Aabenraa.  Hvor der så alligevel ikke sker en skid.
Vist kan vi ikke diske op med en havneballet (og hvor-
for kan vi for resten ikke det)? eller med et havne-
bassin (jamen  de har for resten  netop indviet eet i 
Fåborg), og måske heller ikke invitere til pinsekarneval, 
distortion eller gayparade. Men hvorfor skulle vi også 
det? Når ikke vi er villige til, som Horsens gjorde det 
for en årrække siden, at investere risikabelt i at kunne 
markedsføre os som noget ganske særligt, så kan min-
dre måske  også gøre det. Se engang på indholdet i 
dette nummer af Gadespejlet, og afgør derefter om ikke 
i det mindste Høje Kolstrup er værd at tale positivt om? 
På antallet af aktivitetstilbud. På beliggenheden og den 
lette adgang til naturværdier. Eller så i hvert fald på 
højden over havet i en tid hvor polerne smelter og hav-
vandstanden stiger.  
    God sommer!

Redaktionen
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Bydelsrådet har nu været i 
gang siden efteråret. Fokus 
har været på at få etable-
ret et solidt fundament med 
en klar vision, vedtægter og 
ikke mindst hvilke arbejdsop-
gaver bydelsrådet skal tage 
sig af. Visionen lyder således:

Høje Kolstrup skal være kendt 
som et attraktivt sted at bo,  
hvor  det lokale ejerskab er 
centralt for bydelens vækst og 
udvikling.

Vi ser Paraplyforeningen som 
den primære aktør til at forestå 
og koordinere aktiviteter på 
Høje Kolstrup og bydelsjourna-
listerne til at fortælle den gode 
historie. 
Bydelsrådet skal således ses 
som en overordnet forening der 
bl.a. skal være områdets tale-

rør overfor offentlige myndighe-
der herunder høringsberettiget i 
sager der vedrører  
Høje Kolstrup.

Flere byer udenfor Aabenraa cen-
trum har etableret lokalråd, der 
repræsenterer de respektive lo-
kalområder overfor Aabenraa 
Kommune. Målet er,  at Høje  Kol-
strup bydelsråd får samme status 
som lokalrådene og bl.a. opnår 
at blive inddraget i Aabenraa 
Kommunes behandling af sager 
der vedrører Høje Kolstrup 
(F.eks. emner som bosætnings-
politik, trafikale spørgsmål eller 
vedligeholdelse af stier og veje). 

I bydelsrådet har vi de seneste 
måneder brugt tiden på at ud-
arbejde udkast til til vedtægter, 
der kan være arbejdsgrundlaget 
for bydelsrådet og som kan god-

Vision for Høje Kolstrup      Af Bydelsrådsmedlem Hans Peder Thomsen

kendes af Aabenraa kommune.

Den videre plan er således, at 
vi efter sommerferien kan ind-
kalde til generalforsamling, og 
formelt kan få etableret  bydels-
rådet med tilhørende vedtægter. 

Bydelsrådet er bredt sam-
mensat, hvilket er en styr-
ke og en forudsætning for at 
være hele bydelens talerør. 
I bydelsrådet har vi indtil nu 
haft et rigtig godt samarbejde, 
hvor fokus primært har væ-
ret på opstart af bydelsrådet.

Derfor ser vi ser frem til efter-
årets workshop med Bydelsjour-
nalisterne og Paraplyforeningen, 
hvor formålet er at lære hinan-
den bedre at kende og afstem-
me samarbejde og rollefordelin-
gen imellem de 3 organisationer.
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Traditionen tro,afholdt dagple-
jerne på Høje Kolstrup , ”Dag-
plejernes Dag” i uge 20 ,som er 
en landsdækkende begivenhed 
hvert år, den 2. onsdag i maj.
Det var en dag med høj sol og 
højt humør , hvor vi mødtes 
på sportspladsen kl. 9.30 og 
startede med en fælles sang. 
Derefter lavede vi forskellige 
aktiviteter med børnene....

Tovtrækning, sæbebobler, Bro 
Bro Brille ------- med hulahop-
ring som ,, gryde ,,. Leg med 
badebolde, sækkehop, motorcy-
kelræs o.lign.
Det var en dag , hvor børne-
ne fik afprøvet forskellige mo-
toriske færdigheder , og alle 
gik op i det med stor glæde , 
og vi havde det rigtig sjovt.
Vi sluttede formiddagen af med 
at spise:Hjemme bagte boller, fi-

skefrikadeller med grøntsager på 
spyd. Diverse frugt til dessert.

Trætte , mætte, men fyldt med 
gode indtryk gik det hjemad til en 
tiltrængt middagslur til børnene.
                       

Dagplejebørn i motorcykelræs

Af dagplejer Ilse Lind Pedersen

Som noget nyt har Jobcenter 
Aabenraa og Netværksbasen 
indgået et samarbejde om en 
jobguide på Høje Kolstrup. Job-
guiden har samme muligheder 
som en jobkonsulent på job-
centeret, så nu kan du møde 
dit jobcenter på hjemmebane. 
Høje Kolstrups nye jobguide hed-
der Finn Lampe og har sit kon-
tor i Netværksbasen på Uglekær 
10 st. tv. Tilbuddet er målrettet 
beboere på Høje Kolstrup, som 
er uden arbejde. Er du ledig, 
kan Finn hjælpe dig videre i 
forhold til job eller uddannelse. 
Det kan være alt lige fra forskel-

lige praktikpladser, afprøvning 
af jobmuligheder og skabelse 
af netværk. Finn lægger meget 

vægt på at finde det rigtig 
match mellem virksomheden og 
beboeren.
Finn kan træffes på telefon 20 
34 74 22 eller på mail fl@aa-
benraa.dk Det er altid en god 
idé af lave en aftale på forhånd, 
for ikke at gå forgæves, da Finn 
har mange aftaler i kalenderen. 
Jobguide funktionen er del af den 
boligsociale indsats på Høje Kol-
strup frem til udgangen af 2015.

Din lokale jobkonsulent
Af Bydelsrådsmedlem Hans Peder Thomsen
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Ved en stiftende generalfor-
samling, tirsdag d. 18 marts, 
blev foreningen ”Høje Kol-
strup Datastue” en realitet.
Årsagen var, at foreningen 
”Ældremobiliseringen” blev 
nedlagt pr. 31. dec. 2013.
Datastuen var som selvstæn-
dig ”frivillig virksomhed” or-
ganiseret under Ældremobili-
seringen, og har haft sit virke 
på Høje Kolstrup siden 2009.
Nye regler gjorde, at datastu-
en måtte etablere en forening, 
for fortsat at kunne arbejde vi-
dere, til gavn for seniorer, både 
på HK, samt Aabenraas opland.
Høje Kolstrup Datastue er som 
forening fremover organiseret 
under ”Danske Seniorer” der lige-
som Ældremobiliseringen var, - er 
en landsdækkende organisation. 
Valgt til bestyrelsen blev: Inge-
Lis Larsen, som formand. – Rolf 
Riebold, som næstformand – 
Marianne Olsen, som kasserer.
Høje Kolstrup Datastue er belig-
gende i kælderen Frueløkke 6. Der 
er p.t. tilknyttet otte vejledere, 
som alle er personer, der arbejder 
som frivillige, dvs. uden nogen 
form for aflønning. Vejlederne 
har alle forskellig baggrund, og 
er ikke uddannede i computer-
teknik, men har alle det tilfælles, 
at ville glæde andre mennesker, 
ved at videregive den viden man 
har vedr. computere m.m. under 
mottoet «Ældre hjælper Ældre».
Høje Kolstrup Datastue er åben 
for alle seniorer, uanset om de 

er medlem af en pensionistfor-
ening eller en ældreorganisation.
Der vejledes i brug af b.la. Of-
fice (Word, PowerPoint, Publisher 
m.m.) Desuden undervises der 
i billedbehandling samt video-
redigering og selvfølgelig også i 
-  brug af NemId
-  brug af Netbank 
-  brug af det offentliges 
hjemmesider (Skat, E-boks, 
kommune osv.) 
Der tages udgangspunkt i hvad 
den enkelte kursist specifikt 
måtte have af ønsker og behov.
Datastuen besidder fire statio-
nære computere, samt en enkelt 
bærbar. Alle (p.t) med styresy-
stem Windows 7 installerede. Vi 
arbejder med Office 2010 samt 
bruger et TDC fotobog program, 
til at fremstille fine fotobøger.
Pris for at deltage er 350,00 kr. 
for 10 moduler á 2 timer. Pen-
gene går til husleje, under-
visningsmateriel, samt kaffe.

Med egen computer og kage
Man er velkommen til at med-
bringe egen bærbar computer, 
såfremt man ønsker dette. Der 
undervises alle ugens hverdage, 
formiddag og eftermiddag, i to 
timers moduler, og der er ind-
lagt pause til at nyde det so-
ciale samvær over en kop kaf-
fe, samt evt. medbragt kage.

”Høje Kolstrup Datastue”Ny forening:
Af bydelsjournalist Niels Chr. Nielsen

                 
HØJE KOLSTRUP BOLD-

KLUB, 
FODBOLD- og HÅND-

BOLD-AFD. 
afholder

LOPPEMARKED 
I AGORAEN 
D. 07.09.14 

Tiden nærmer sig for årets lop-
pemarked i Agoraen, så begynd 
allerede nu at samle ting fra, som 
du var lige ved at smide væk. 

Vi henter lopper der står i ind-
kørsler ved parcelhuse og ved 
indkørsler til boligblokkene
LØRDAG d. 06.09.14 i tids-
rummet kl. 10.00 – 15.00
Du må også gerne selv aflevere dine 
lopper i Agoraen i samme tidsrum.

Lopperne sælges: 
SØNDAG d. 07.09.14 
i tidsrummet kl. 10.00-15.00.

Overskuddet går til fodbold-
klubben og håndboldklubbens 
ungdomsafdeling, til glæde og 
gavn for alle de sportsglade 
unge mennesker i Høje Kolstrup. 
På   forhånd  tak     fordi du
tænker på os.

Med venlig hilsen
HKB’s aktivitetsudvalg
Kontakter: 
Hanne Jensen, tlf. 74620441, 
Bent Nielsen, tlf. 74628714, 
Ulla Kristensen, tlf. 
74626442
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Høje Kolstrup er en mangfoldig 
bydel, hvad angår forskellige et-
niske kulturer og dermed også 
forskellige religioner. Derfor hav-
de Sanne Pedersen, der er kul-
turmedarbejder på Høje Kolstrup, 
fået den gode ide, at arrangere 
en debataften om kristendom 
og islam. Tine Baarts Andsa-
ger, sygehus- og sognepræst, 
og Kassem Rashid, imam, tolk 
og foredragsholder, fortalte hver 
især om, hvordan religion spil-
ler en væsentlig rolle i deres liv.
Der var 55 mennesker, der hav-
de taget imod invitationen, og 
var mødt op til denne spæn-
dende debataften onsdag d. 7. 
maj 2014, hvor Jan Sternkopf, 
redaktør ved Aabenraa Ugeavis, 
styrede aftenen, der vekslede 
med oplæg fra Tine Baarts And-
sager og Kassem Rashid, diskus-
sion i grupper og åben debat.
Globaliseringen er kommet til 
Danmark, og det medfører at vi 
har forskellige religiøse tilhørs-
forhold. Således er der i Dan-
mark ca. 220.000 muslimer, og 
islam er dermed det næst stør-
ste trossamfund efter kristen-
dommen. På Høje Kolstrup bor 
vi side om side, vore børn går i 
skole sammen og mødes på ska-
terbanen, og vi voksne møder 
hinanden på stierne, i Rema og 
er hinandens naboer. Formålet 
med denne aften, var at skabe 
øget gensidig åbenhed og forstå-
else for hinanden og religioner-

nes rolle i det danske samfund.
Kassem Rashid kom til Danmark 
fra Libanon i 1987, og beskriver 
hvad islam betyder for ham: Tro-
en er i bevægelse, og vi viser den 
igennem holdning og handling. 
Det er ”mad for sjælen fra him-
len, og kan ikke købes i et super-
marked”. For Kassem Rashid er 
troende mennesker givende og 
tilgivende. For ham er det vigtigt 
at bygge broer imellem religioner 
og kulturer, så fordomme overfor 
forskelligheder kan elimineres. 
Derfor er det vigtigt med dialog. 
Han mener at det er farligt at ge-
neralisere grundet negative histo-
rier i medierne, og han opfordrer 
etniske danskere til at spørge ind 
til muslimers religion og levevis.                                                                                            
Straks kom der et spørgsmål fra 
publikum vedr. halalslagtning, og 
Kassem Rashid fortalte, at det 
ifølge Koranen er tilladt en troen-
de muslim, at spise ikke halalslag-
tet kød. Han afsluttede sit oplæg 
med at fremhæve, at vejen frem 

er en venlig, høflig, åben dialog.
Derefter fik Tine Baarts Andsager 
ordet, og hun redegjorde for, at 
kristendommen er troen på Je-
sus Kristus. I kristendom er Je-
sus anerkendt som Guds søn. 
Ved Jesu død og opstandelse blev 
det kristne menneske gjort fri til 
spise det han ønsker, og hun skal 
ikke klæde sig på en bestemt 
måde. Det kristne menneske 
har fået friheden til at forvalte 
det, at elske Gud og sin næste. 

En usynlig religion
I det daglige er kristendom-
men en usynlig religion, vi stil-
ler ikke vores religion til offentlig 
skue. De fleste medlemmer af 
den danske folkekirke, kommer 
mest i kirken til højtider som 
jul, påske, pinse, dåb, konfir-
mation, bryllup og begravelse.                                                                                                                 
Tine Baarts Andsager frem-
hævede at kristendom byg-
ger på en humanistisk tanke-
gang i det religiøse fundament. 
Som kristne skal vi elske vores 
Gud og vores næste, og således 
møde fremmede, gå hinanden i 
møde og sætte vore grænser.
Jan Sternkopf åbnede for spørgs-
mål og styrede debatten. En 
deltager ville gerne vide hvad 
årsagen var, til at så få musli-
mer deltog i aftenens arrange-
ment. Kassem Rashid svarede, 
at muslimer ikke er vant til at 
komme til f.eks. forældremø-
der, være medlem af en besty-
relse og være medbestemmen-
de. Mange muslimer forstår ikke 
demokratiet i det danske sam-
fund, og har måske problemer 
med den sproglige forståelse.
Tine Baarts Andsager havde bedt 
sine konfirmander om at skrive 

Mennesker og tro 
        - en debataften på Høje Kolstrup Af bydelsjournalist Vivi Sprenger
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spørgsmål rettet til muslimer, som 
de gerne ville have svar på. Disse 
spørgsmål blev delt ud ved bor-
dene, og snakken gik livligt. Der 
blev bl.a. stillet spørgsmål som:

- Hvad er den mest irriteren-
de fordom, du har mødt?

- Hvordan ville du forholde 
dig, hvis dit barn ville gif-
tes med en person, der 
ikke har den samme re-
ligion som din familie?

- Hvor meget betyder 
troen for dig, i dit liv?

Debatten ved bordene viste, at 
der trods alt er væsentlige for-

skelle på de to religioner. Bl.a. det 
faktum, at for muslimer får bar-
net automatisk faderens religion, 
hvilket er meget forskelligt fra 
kristendommen, hvor barnet får 
troen som gave i dåben, og siden 
selv vælger om troen skal be-
kræftes i form af konfirmationen. 
I et multikulturelt samfund som 
Høje Kolstrup, er der flere kul-
turer der kører parallelt. Det 
er et flerkulturelt samfund, 
og vi interagerer med hin-
anden, påvirker hinanden og 
skaber nye kulturer sammen. 
Mange af aftenens deltagere så 
gerne, at der kom flere af disse 

debatmøder på Høje Kolstrup. 
Det kunne være med emner 
som: opdragelse, rettigheder, 
pligter, konflikt, moral, 
fællesskab, medmenneskelighed, 
hjælpsomhed mv.
Jeg lader hermed opfordringen 
gå videre!

Mennesker og tro (fortsat)

Sådan kunne et børneeven-
tyr faktisk begynde, men sand-
heden er, at der faktisk hænger 
dukker på træet hos Børnehu-
set Spiretoppen på Lergården.
Her fik både store og små sig en 
overraskelse, da der på træet 
ude foran børnehaven en morgen 
hang 9 dukker og nu hænger der 
op mod 20 dukker!! Det grønne 
område foran børnehaven har 
før oplevet sjove ting: Den store 
trætrold har vinteren over haft 
strikket hue og halstørklæde på.
Men hvem er den iderige og 
kreative ”bagkvinde/mand”? 
Mystikken breder sig hos børn 
og pædagoger i Børnehuset 
Spiretoppen på Lergården? 
”Vi ved det ikke og vi har i lang 
tid «anklaget» hinanden for at 
stå bag. Men det er ingen af de 
ansatte i børnehaven der står 
bag”, fortæller Susan Petersen 
fra Børnehuset Spiretoppen.
En dag var trolden dog bar 

jort med strips. Og det er da en 
sød idé. Vi ved blot ikke, hvem 
vi skal takke for denne flotte 
udsmykning og dette kreative 
påfund. Nu har vi forsøgt at sige 
tak gennem Ugeavisen og nu vil 
vi også sige tak igennem vores 
lokalblad GADESPEJLET her på 
Høje Kolstrup. Desværre aner vi 
heller ikke, om det er meningen 
at dukkerne skal blive hængende 
eller om de er beregnet som en 
gave til børnene”, siger Susan 
Petersen som samtidig fortæller, 
at Børnehuset er nu spændt 
på, hvad den ukendte kunst-
ner kan finde på næste gang…… 
Og en morgen var der sket flere 
ting! Den store trold havde fået 
slips på samt hængt biler på sig..
Så tak, du glade giver! Dit ini-
tiativ har givet mange smil på 
læben og noget at snakke om.  

”Ju
biii,
  der 
vokser 
B a r b i e -
d u k k e r 
på vores 
t r æ ” ! ! !
igen – i stedet var så træet ved 
siden af pyntet med dukker. 
”Først var der ni men antal-
let er nu vokset til 20 duk-
ker” oplyser Susan Petersen.
Både børnene, deres forældre og 
pædagogerne i huset glædes ved 
synet af de mange flotte dukker.
”De er flotte at se på som de 
sidder dér på grenene, fastg-

                  Af bydelsjournalist Susanne Wrang
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Markedsdagspremiere

Det var eet af mange ønsker i 
forbindelse med indvielsen af 
Aktiv Torv, at der - på eet el-
ler andet tidspunkt - kunne 
skabes en tradition for afhol-
delse af markedsdage der. 
Den 3. maj, var der så premiere. 
Tilmeldingerne var, lige op til, 
ganske få. Bare to kunne arrangø-
rerne tælle kun få dage før ideen 
skulle stå sin prøve. Det klarede 
dog op på selve dagen, og ikke 
mindre end en halv snes  stade-
pladser lykkedes det at få afsat. 
- Bund og bag og sider og tag, 
laver jeg i første omgang, fortal-
te manden med de unikke fugle-
huse til en nysgerrig besøgende 
med hang til hobbyarbejde, og 
tog et hastigt sug af cigarret-
ten. Han og hustruen var garve-
de markedshandlere, og kunne 
byde på hvad-som helst over-
flødigt gods fra kældre, lofter og 
kondemnerede  husholdninger.
Udover stauder af den helt al-
mindelige slags, var der mulig-
hed for at  give haven et, må-
ske oven i købet tiltrængt, royalt 
pift, idet Hanne Jensen udbød  et 
par sjældenheder hjembragt fra   
slotshaven i Gråsten. For adskil-
lige år siden, blev det pointeret.
Og der var tryllekunstner og 
hjemmebag og D vitaminer bragt 
nedover arrangementet af en 
ganske  utilsløret majsolskive.
Kun kunderne svigtede en smu-
le, fortalte Ulla Urbansky da 
hun ved 15 tiden pakkede  det 
alt for meget overskydende 
af vejen under pressenningen 
på svigersønnens varebil.
-  Men jeg prøver da gerne igen, 
smilte hun.
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 ”Høje Kolstrup Løbet 2014” 
var det tredje løb af slagsen 
og oplevede igen stor til-
slutning. I 2012 startede lø-
bet op med 100 deltagere, i 
2013 mødte næsten dobbelt 
så mange op og i weekenden 
var der igen rekorddeltagel-
se, nemlig med 210 tilmeldte. 

Et socialt løb for alle 
Løbet foregår som rundeløb, 
hvor der løbes en ”Høje Kolstrup 
Mil” (ca. 920 m), rundt om sko-
len og Agora hallen, således at 
den enkelte løber kan løbe de 
omgange de selv nu kan over-
komme inden for 1 time. Det 
betyder, at alle kan være med, 

både trænede, ikke 
trænede, børn, 
unge, ældre og han-
dicappede.  
 
Aaig støttede op 
AAIG havde sat eget 
telt op og stillede 
med 10-20 delta-
gere, trods det at de 
selv samme week-
end afholdt Dan-
marksmesterskaber 
i atletik på Aabenraa 
stadion.  
Heriblandt var pro-
minente løbere, som 
Holger og Anne Gre-
te Jacobsen, som er 

Høje Kolstrup løbet satte to nye rekorder
                 Af bydelsjournalisterne Tavs Roworth (tekst) og Susanne Wrang (fotos)
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meget aktive løbere og har del-
taget i marathons verden over. 
De har blandt andet også skabt 
grobunden for en af Aabenraas 
største turistattraktioner, nem-
lig Aabenraa Bjergmarathon. 
Ove Schneider der styrer en af 
Danmarks største hjemmesider 
omkring løb og atletik, deltog 
og det samme gjorde AAIG`S 
rekordindehaver af flest mara-
thonløb Bo Junker. Han har for 
længst løbet over 200 mara-
thonløb og er godt på vej til de 
300.  
 
AAIG løberen Mads Birk Petersen 
blev løbets hurtigste. Han løb 17 
omgange og satte også løbsre-
kord.  
 
Børnehaven havde trænet 
Der var mange hold tilmeldt. 
Blandt andet støttede Høje Kol-
strup Skole og SFO op med lø-
bere. Det absolut største hold 

kom dog fra børnehaven ”Spi-
retoppen”, som havde 40 børn 
og voksne med. Men forinden 
havde alle børnehavens 110 un-
ger løbetrænet en måneds tid op 
til løbet.  
 
”Gør det noget” spillede op 
Efter løbet var der mulighed for 
at få en af ”Byens Bedste Ringri-
derpølser”, en øl eller sodavand 
og alle børn fik is! Preben Niel-
sen og hans Kim Larsen inspi-
rerede band ”Gør Det Noget” 
stillede igen op og støttede løbet 
med en gratis koncert.  
 
Arrangørerne var kun ”no-
genlunde” tilfredse 
Arrangørerne Jesper Steffensen 
fra AAIG, Tommy Juel Kristensen 
og Erik Uldall Hansen fra Agora-
en, var forholdsvis tilfredse med 
dagen. Vejret var godt og der 
var mange positive tilkendegi-
velser fra deltagere og tilskuere.

Dog tilføjer Tommy J. Kristensen: 
”Der har været nogle tekniske 
udfordringer med tidtagnings-
systemet der har gjort, at der 
kan forekomme ændringer i den 
endelige resultatliste. Og det be-
klager vi meget, især overfor de 
løbere der bliver berørt heraf.”

 Høje Kolstrup løb igen i 2015  
Tommy J. Kristensen fortæller, 
at der vil være Høje Kolstrup Løb 
næste år igen. ”Vi har kunnet 
få økonomien til at løbe rundt, 
selvom vi stadig er afhængige 
af vores gode sponsorer. Vi er 
meget taknemmelige for at SYD-
BANK, KLINIK BALZER, HM ME-
STERTEKNIK og REMA1000 har 
støttet vores løb. Og næste år 
lægger vi os i selen for at få or-
dentligt styr på tidstagningen!”

RESULTATER OG BILLEDER 
kan ses på www.hoejekolstrup.dk
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Natteravnene i Aabenraa er nu 
startet med at vandre på Høje 
Kolstrup tirsdage og fredage fra 
kl. 19.00 - 22.00. ”Natteravnene 
vil på den måde bidrage til at 
fastholde de trygge omgivelser 
for de unge, som typisk er fra 12 
år og op,» fortælle Jesper Schultz 
som er formand for Natteravnene 
i Aabenraa.”Vi lægger stor vægt 
på også at få voksne med andre 

kulturelle baggrunde end dansk 
med som frivillige, og vi håber 

med tiden at få en stærk lokal 
Natteravnegruppe op at stå på 
Høje Kolstrup,” fortsætter Jesper.

Foreningen har fået 5.000 kr. 
af boligforeningerne til formå-
let og har overvejet, om de 
skal købe fodbolde/basketbol-
de med Natteravnelogoet på, 
så der kan sættes spil i gang 
på multibanen ved Agoraen, 

hvor de unge ofte opholder sig.

Natteravnene på Høje Kolstrup godt i gang

En arbejdsgruppe beståen-
de af skolen, Agoraen, Net-
værksbasen, Streetworker, 
SSP, ungdomsskolen og Nat-
teravnene står bag initiativet.

Natteravnene er frivillige voks-
ne, der i let genkendelige gule 
jakker vandrer i lokalområdet 
i hold på 3 personer ca 2 ti-
mer af gangen. ”Vi har brug 

for flere frivillige på Høje Kol-
strup, og vi vil gerne have in-
teresserede med på en prøve-
tur,” fortæller Jesper Schultz

Som Natteravne bestemmer 
du selv, hvor ofte du vil ud at 
gå. Der laves typisk vagtpla-
ner for et par måneder af gan-
gen. Som Natteravn får man 
en god kontakt til de børn og 
unge, der ude og lege eller hæn-
ger ud sammen med vennerne. 
De unge ved godt, at nattera-
vnene er der for deres skyld.

Har du interesse i at gå en ufor-
pligtende prøvetur med Nattera-
vnene, så kontakt Jesper Schultz 
på aabenraa@natteravnene.
dk eller på mobil 40 17 36 53

Ulvetimen finder sted på hver-
dage – midt i familiernes ulve-
time - og er tilrettelagt sådan, 
at der både vil være noget for 
øjet, øret og maven. Vi begynder 
kl. 17.30 i kirken, hvor vi holder 
en kort gudstjeneste i børnehøj-
de. Derefter spiser vi sammen i 
konfirmandstuen.  Senest kl. 19 
kan familierne gå hjem og put-
te de små. De har da fået både 
aftensmad og godnathistorie! 

Det er ikke nødvendigt at til-
melde sig. 

Børn spiser gratis, voksne be-
taler kr. 20,-.

Middag: Vi griller på kirkens 
terrasse.

Læs mere på:

www.aabenraasogn.dk 

”Ulvetimen” 
- et nyt tilbud for småbørnsfamilier i Høje Kolstrup Kirke

 
 
Vi har netop holdt planlægnings-
møde og har nu fået programmet 
på plads. Alle dem der yder en 
frivillig indsats på Høje Kolstrup 
inviteres igen i år til Frivillig Fre-
dag. Frivillig Fredag er i år den 
26. september kl. 16-18. Efter-
middagen byder på hygge, læk-
ker mad, kage og inspirerende 
foredrag. Foredraget hedder 
“Styr lige dit kropssprog” og er 
et oplysende og underholden-
de foredrag om kropssprog og 
nonverbal kommunikation, præ-
senteret af mimeren, artisten 
og klovnen Henrik Rasmussen
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Fredag besøgte en af Dan-
marks bedste Dancehall 
rappere Aabenraa. Kaka 
var på besøg og glædede 
sine begejstrede sønderjy-
ske fans med en koncert.

Kaka var hovednavnet, da stre-
etkulturens rejsende i gade-
idræt og gadekultur ”GAME” 
var på besøg i Høje Kolstrup. 

Uheldigvis for arran-
gørerne havde vejr-
guderne planlagt sin 
århundredes regn på 
samme tidspunkt. 

Streetparty star-
tede ellers op i fin 
stil udenfor. 

Aabenraas borgme-
ster Thomas Andre-
sen åbnede festen. 
Der var streetfod-
bold-turnering og 
Streetart work-
shop, Streetdance-
opvisning og pøl-
sevogn.  Jannie og 
frivillige fra Høje Kolstrups spi-
sested ”Fuldtræfferen” solgte øl, 
vand, snoller og popcorn. Viet-
namesisk Forening servererede 
”Thaibox” med kylling, karry og 
sur sødsovs. Hertil kunne man 
nyde de mest fantastiske, hjem-
melavede forårsruller. Der var 
mødt ca. 3-400 op til festen. 

StreetParty:
Styrtregn førte til intim, indendørs koncert med

KA
KA

Møgvejr fyldte Agoraen 

Og så var det her man kunne 
mene, at DMI burde fyre alle sine 
vejrguder! Det begyndte nem-
lig at vælte ned i stive stænger.

Men Projekt koordinator Mads 
Oustrup fra Game, halleder Erik 
Uldall Hansen og boligsocialmed-
arbejder Jutta Carstensen tog 
en hurtig beslutning og flyttede, 

med hjælp fra de mange frivil-
lige, hele festen ind i Agora hal-
len. Agoraen forvandledes til et 
kogende Streetparty epicenter. 

Rapperen Adonis Gomez førte an 
og ledede de    forskellige   akti-
viteter. 

                     Af bydelsjournalist Tavs Roworth. Fotos Thea Babiel Bach-Svendsen

Aabenraas nystartede basket-
ballhold ”Hedgehogs” lagde ud 
med basket turnering i hallen. 
Herefter samlede de over 50 
unge til basket skudkonkurrence.

Streetdanserne fortsatte de-
res opvisning, imens musik-
ken pumpede ud i hallen.

Schlachthof  BMX- og Skate-
park Flensburg, arrangerede en 

spontan armlæg-
ningskonkurren-
ce med præmier.

Så var der Rap-
king konkurrence 
med deltagere fra 
hele landet. Vin-
deren af de 1500 
kr, blev rappe-
ren ”Bøllehat”.

Kaka afsluttede i 
fin stil

Til sidst kom man-
den, de fleste unge 
havde ventet på. 
Kaka gav den for 

fuld udblæsning i Agoraens foyer, 
hvilket betød at hans fans kom 
rigtig tæt på og fik fuld valuta for 
pengene. Efter koncerten delte 
han gavmildt autografer ud og 
stillede op til fotografering. En god 
dag for hans sønderjyske fans.

(fortsættes næste side)
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Se Billedgalleri

Under hele Streetparty 2014 har 
en af de lokale unge, nemlig 15 
årige Thea Babiel Bach Svendsen 
taget billeder. Hun var for nogle 
måneder siden del af projektet 
”Spot dit Hood”, hvor 15 unge 
fra lokalområdet fik undervisning 
i fotografering af den profes-
sionelle fotograf  Lasse Olesen. 

Se nogle af Theas billeder i 
et galleri, suppleret med et 
par af bydelsjournalisternes:  
 
w w w . h o e j e k o l s t r u p . d k /
m e d i a / b i l l e d g a l l e r i e r /
se t -og - ske t- i - 2014/2014-
s t r e e t - p a r t y - m - k a k a /
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Den 62-årige Holger Jørgen-
sen  har i mange år været en 
af HKB81 Høje Kolstrup Bold-
klubs helt store kapaciteter.
 I år trådte han tilbage som for-
mand i fodboldklubben. Han 
fortsætter dog som kasserer, 
og Holgers datter Line har nu 
overtaget posten som formand. 
Hun er bare 19 år, omtrent 

samme alder som Holger var , 
da han startede som træner og 
bestyrelsesmedlem i boldklub-
ben i sin barndomsby Darum. 

Holger flyttede til Høje Kolstrup 
fra Darum i 1994. Hans kone Else 
og deres fælles datter Anne samt 
Elses to drenge Rune og Rasmus 
flyttede ind på Nørreskovparken. 
Umiddelbart efter kom Line til ver-
den. Desværre mistede Holger sin 
kone og børnene deres mor Else 
i 2005, efter kort tids sygdom.
 
De sidste 14 år har den revi-
soruddannede bogholder arbej-
det hos Bolderslev Kloakservice. 

I 20 år har Holger været tæt 
knyttet til HKB81 Høje Kolstrup, 
skiftevis som træner, som me-
nigt bestyrelsesmedlem og som 
formand. Blandt andet var Hol-
ger også med til at starte pi-
gefodbolden  for 14 år siden. 

Men allerede fra en ung alder 
har Holger arbejdet som frivillig 

leder inden for fodboldsporten.

Lang frivillig karriere
   Efter at have været spiller og ung-
domstræner overtog han i 1972 
formandsposten i Darum GU. Han 
var da en ung mand på kun 20 år.

I Darum var Holger med til at 
bygge klubben op til den havde 
250 medlemmer med klubhus og 
hal, og han mener selv, at det har 
været hans livsværk som frivillig.

I 1980 til 1985 blev Holger le-
der for talentplejen hos JBU. 
Opgaven var at bygge et jysk 
ungdomshold op af talenter, 

som skulle bidrage til det dan-
ske landshold. Fra 1985 sad han 
i Børne- og Ungdomsudvalget.

Fra 1988 til november 2013, altså 
i 25 år, har Holger siddet i bestyrel-
sen for DBU´s  Region 4. Her var 
han sågar formand i 2 perioder.

”DBU er en fantastisk god organi-

sation, ikke kun for eliten og lands-
holdet, men i allerhøjeste grad for 
hele breddesporten” siger Holger.

Stor hæder
I 2004 modtog Holger jysk fod-
bolds største personlige hæ-
der, nemlig JBU’s Guldnål, for 
30 års frivilligt fodboldarbejde. 
En hæder der blev begrun-
det med en frivillig og ulønnet 
kæmpeindsats for fodbolden. 
Både på klubplan – og i JBU-
sammenhæng. Blandt andet har 
han været kraftigt medvirkende 
til at JBU i dag har den største in-
defodbold-turnering i Danmark.
 I 2013 blev Holger, efter 33 

Høje Kolstrup portræt:

Holger har viet sit liv til fodbolden
Af bydelsjournalist Tavs Roworth
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års uafbrudt frivilligt arbejde 
for DBU og de jyske boldklub-
ber,  hædret med DIF Danmarks 
Idræts-Forbunds Ærestegn for 
sin store frivillige arbejdsindsats 
for jysk og dansk fodbold. Her 
blev også Holgers enorme flid 
og en helt ekstraordinær loyali-
tet fremhævet som begrundelse.

Esbjerg fan

Holger har altid været stor fan 
af fodboldklubben EFB Esbjerg 
Forenede Boldklubber. Han har 
fulgt holdet siden hans far tog 
ham med til en Esbjerg kamp: 
”Det var pinsedag 1960!” hu-
sker Holger. Siden har han fulgt 
holdet. ”Mange af spillerne fra 
guldalder perioderne lærte jeg 
at kende personligt dels gennem 
mit fodboldarbejde og mange-

års erhvervsarbejde i Esbjerg”  

Ønsker for fremtiden for 
Høje Kolstrup Boldklub

Holger mener, der er sket store 
fremskridt for klubben de sidste 
år: ” Ændringen af skoledistrik-
tet har været positivt. Ikke kun 
for skolen, men også for bold-
klubben. Klubben er blomstret 
op, blandt andet fordi sammen-

sætningen af spillere, trænere 
og forældre er ændret og udvi-
det”

Han mener, at et klubliv baseret 
på frivillige i perioder kan være 
lidt skrøbeligt. Så det er vigtigt 
at nuværende og fremtidige, res-
sourcestærke forældre fortsæt-
ter med at tage ansvar og bidra-
ger som trænere og ledere.  Og 

så selvfølgelig at alle bakker op 
om de unge sportsfolk til træning 
og kamp.wDet er Holgers håb, 
at der i fremtiden vil kunne stil-
les hold i alle årgange og rækker.

”Det er lige så vigtigt for et hvert 
lokal samfund, at den har en fod-
boldklub, som det er at den har 
kirke, skole og købmand.  For 
de venskaber, som man knyt-
ter på en bane og i et omklæd-
ningsrum de holder hele livet. 
Det er vigtigt, at man kan dyrke 
sport sammen med dem, som 
man går i skole med, bor i nær-
heden af. Så lærer man også ved 
hold idræt at løse opgaver i flok, 
egenskaber som man kan drage 
nytte af den dag, hvor man skal ud 
på en arbejdsplads.” siger Holger.

Klubhus ønskes
Holger mener, det er synd, at 
HKB ikke kan tilbyde lidt bedre 
klubfacililiteter. Han kunne øn-
ske sig for fremtiden, at der bli-
ver ressourcer og plads til et nyt 
klubhus. Et sted med omklæd-
ning og bad og et sted , hvor 
man kan nyde en kop kaffe og 
en sodavand og hvor man kan 
tale sammen efter kampene. 

Fakta
EFB og de gyldne år: http://
da.wikipedia.org/wiki/Efb
Darum: http://da.wikipedia.org/
wiki/Store_Darum
DBU: http://da.wikipedia.org/
wiki/Dansk_Boldspil-Union
JBU: http://da.wikipedia.org/wiki/

Har du for lidt 
plads?

Siden sammenlægningen af vore 
to butikker i januar og udvidelse 
af åbningstiden er det gået så 
stærkt, at vi mangler lige præ-
cis alt det, du har for meget. 

Er dine skabe og skuffer fyldt 
til bristepunktet, eller falder du 
over småmøblerne fordi der er 
alt for mange, så er der hjælp 
at hente. Røde Kors, Ugle-
kær 14 – bagsiden af huset 
-  modtager med glæde de ting 

du ikke længere har brug for.

Vi har ikke plads til de store møb-
ler og vi kan desværre heller ikke 
afhente tingene hos dig, men vi 
giver en kop kaffe når du kom-
mer, og vi glæder os til at se dig.

Vi mangler pænt og helt nips, brug-
bart elektronik og små møbler. Vi 
kan også godt bruge babyudstyr. 

Selvfølgelig har vi stadig mas-

ser af flot tøj til næsten ingen 
penge, og har du lyst til at få et 
eksemplar af Røde Kors’ nye 
modemagasin ”stil”  så skynd 
dig ned i butikken på Uglekær. 

Bemærk de nye 
åbningstider:  

mandag til torsdag 
fra kl. 13 til 17.
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Det gamle Aabenraa er 
gået hen og blevet et hit på 
Facebook. I løbet af ganske få 
måneder har Facebook-gruppen 
»Aabenraa i gamle dage« fået 
langt over 2400 medlemmer.
Facebook gruppen har sin 
base her på Høje Kolstrup.
Interessen for historien om den 
by man selv bor i og hvor man 
har sine erindringer fra barn-
dommen, viser sig at have stor 
interesse blandt Aabenraaere.

Aarhusiansk inspireret
Stifteren af gruppen, Niels 
Chr. Nielsen, sidder foran sin 
computer i huset på ”Frueløk-
ke”. - Og han fortæller:
En gammel skolekammerat i 
Aarhus, fortalte, at der fandtes 
sådan en Facebook side i Aar-
hus, omhandlende Århus i gamle 
dage. Efter fire hurtige speku-
lationer, etablerede jeg en lig-
nende i Aabenraa. Lagde lidt 
forsigtigt ud ved at involvere 
egne Facebook venner. Men jeg 
skal da love for, det tog fart, for-
tæller 63-årige Niels Nielsen.
- Jeg dannede Facebook-gruppen 
den 8. januar 2014. Nu er vi som 
nævnt, over 2400 medlemmer! 
Jeg havde på ingen måde fore-
stillet mig, det ville gå så stærkt. 
I starten brugte jeg rigtig megen 
tid på at byde nye medlemmer 
velkomne i gruppen, fortæller 
Niels Nielsen videre. Vi kan godt 
lide at nye medlemmer føler sig 
velkommen, og derfor byder vi 
alle nye medlemmer velkommen i 
gruppen  med en velkomsthilsen.
Jeg indså hurtig nødvendig-
hed af, at knytte endnu en per-
son til gruppen som med ad-
ministrator, og valget faldt på 
Wolle-Knudsgaard, som straks 
sagde ja til at hjælpe med 
at administrer gruppen, idet 
han ligeledes har stor inte-
resse for Aabenraas historie.
Wolle Knudsgaard, bor ligele-
des på Høje Kolstrup, nærmere 
bestemt i ”Nørreskovparken”
Wolle er uddannet maskinarbej-
der, men har gennem mange 
år været ansat på Flyvestation 
Skrydstrup, hvor han var an-
sat som flymekaniker og in-

struktør, og hvorfra han nu er 
pensioneret. Han nyder se-
niorlivet som efterlønner/pen-
sionist, samt campinglivet sam-
men med sin hustru Karen.

Følgere i Puorto Rico

Mange af gruppens medlem-
mer er bosiddende her på 
Høje Kolstrup, - samt hvor i 
verden de tidligere Aaben-
raaere ellers har slået sig ned.
Hvor det ender med interessen 
samt tilstrømning af nye med-
lemmer, ved jeg ikke. Men debat-
ten er i hvert fald livlig. Det griber 
om sig, siger Niels Nielsen og for-
tæller, at siden er kendt så langt 
væk som i Puerto Rico, Schweitz, 
Skotland, Sicilien, m.m. hvor nog-
le tidligere aabenraaere nu bor.
Niels Nielsen er oprindelig 
tømrer. Kom siden til P&T. Der 
blev han hængende i 36 år, ind-
til han som overtelegrafmester 
gik på pension. Er i fritiden b.la. 
medlem af det maritime rund-
viser laug under Aabenraa Mu-
seum. Og desuden er han frivil-
lig vejleder hos Høje Kolstrup 
Datastue, samt bydels journalist 
(i videoteamet) her i området.
Formålet med gruppen ”Aaben-
raa i gamle dage” er, at folk læg-
ger billeder ud fra for eksempel 
deres barndom, samt andre hi-

storiske billeder og kommente-
rer dem. Dog har vi besluttet, at 
billeder skal være fra før 1990!

Citat fra gruppens regelsæt: 
Gruppen har til formål, at dele 
minder og historier fra det gamle 

Aabenraa med både nuværen-
de, samt tidligere indbyggere 
fra byen. Og udbrede byens hi-
storie til andre interesserede.
 Gruppen har ligeledes det for-
mål, at invitere alle medlemmer 
til at lægge billeder op, kom-
mentere opslag, samt skrive 
anekdoter om hvad man hu-
sker fra gamle dage i Aabenraa
Gruppens medlem-
mer opfordres til at:
 Lægge billeder op - dele 
erfaringer - erindringer - 
anekdoter fra svundne tider.
 Stille spørgsmål om opslagene,- 
til billederne,- om hvad grup-
pens medlemmer husker osv.
Citat slut!
Vi er meget opmærksomme 
på, at der ikke bliver skrevet 
nedladende om afdøde eller 
nulevende personer. Det vil vi 
simpelthen ikke have. Men folk 
må rigtig gerne kommentere 
egne billeder. Det er utroligt 
spændende. Vi glemmer jo alle, 
men pludselig dukker ting op, 
som genopfrisker hukommelsen, 

Det gamle Aabenraa hitter på Facebook
                                                               Af Nilla Neslein
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Hele vinteren igennem har kæl-
deren under Høje Kolstrup skole 
været flittigt besøgt af Aabenraa 
Bueskyttelaug. Her har børn og 
voksne trænet med bue og pil. 

Interessen for bueskydning har 
været stigende de sidste par år, 
hvilket klubben har nydt godt 
af. Der er pt ca. 10 børn i al-
deren 8-14 år, som har fundet 
lykken i bueskydning. Bueskyd-
ning er en sport for alle uanset 
alder og fysisk form. Det vigtig-
ste i bueskydning er evnen til 
at koncentrere sig og fokusere. 

Der findes mange forskellige slags 
buer og i Aabenraa Bueskyttelaug 
kan man prøve lidt af hvert for at 
finde ud af hvilke bue der passer 
bedst til ens temperament. Der 
findes bl.a. de traditionelle buer, 

som man ser i Robin Hood og 
Hunger Games, men også mere 
moderne buer med sigtemiddel. 

Til træning skydes der på en-
ten skumskiver eller skum-
dyr og der skydes både 
udendørs eller indenfor. 

Lige nu trænes der udendørs 
i Stubbæk, men efter som-
merferien startes der igen 
op med træning i kælderen 
under Høje Kolstrup Skole. 

Er man interesseret i at komme til 
en prøvetime efter sommerferien, 
så ring gerne for yderligere infor-
mation til Jan Aaroe 27832722. 
Med ham aftales besøg, prøveti-
mer og hos ham kan man også 
høre mere om pris, tid og sted. 

 

Det skal nævnes, at klubben har 
udstyr som kan lånes og der er 
børnetræning mandag aften og 
voksentræning onsdag aften.

”På med pilen” 
Aabenraa Bueskyttelaug ”bor” på Høje Kolstrup skole
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Kolonihaver 
Skovgårdens Kolonihaveforening 
Kontakt Johannes Holm 
Tlf. 2062 3729. 

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

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

Netværksbasen
Uglekær 10, st.tv.
Koordinerer de forskellige projekter 
i Helhedsplanen for Høje Kolstrup.  
Samarbejder med alle beboere og 
andre aktører på Høje Kolstrup, der 
sætter aktiviteter i gang i bydelen.
Her møder du:
- Marlene Wulff: tlf. 6120 8631  
E-mail: mmw@salus-bolig.dk
- Jutta Carstensen: tlf. 6120 8628 
E-mail: jca@salus-bolig.dk
- Sanne Pedersen: tlf. 7345 6577 
E-mail: slp@salus-bolig.dk 
- Finn Lampe: 2034 7422 
E-mail: fn@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 fredag
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.

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
Kontaktperson Trine Rathgen på 
trine@rathgen.dk

Familiebasen
Uglekær 10, st. th.

Her møder du: 
- Dorte Kildegaard: tlf. 2148 7922 
- Edin Mujadzic: tlf. 2136 5479
- Bettina L. Bek: tlf. 2382 9766
E-mail: dk@aabenraa.dk.

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

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

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

Høje Kolstrup Datastue
Frueløkke 6, kld. Kontakt Inge Lis 
Larsen på tlf. 7461 7371 eller 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

 
HK Boldklub- Håndbold
Kontakt Ulla Kristensen 4037 8910

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

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

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

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

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
Vejviser



STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS!

Skal denne plads 
være din?

- Så send en mail til 
GADESPEJLET@LIVE.DK

Kontakt Sydbank  
Kundeservice

Kundeservice  
tlf. 70 10 78 79 

Mandag-torsdag kl. 8-20 
Fredag kl. 8-18
Søndag kl. 11-15
 
Læs mere på  
sydbank.dk/kundeservice


