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Bemærkede du billedet på bagsiden? Nederst på bag-
siden. Af en hund. Jo, der er to hunde. Den ene er bare 
spejlvendt.  En fransk bulldog. Den har også et navn. Den 
hedder Nico, og om Nico og dens racefæller hedder det: 
Fransk bulldog er en lille kompakt hund med et ven-
ligt og muntert sind. De er livlige og legesyge på en 
gang. Ejere af racen beskriver dem som værende de-
cideret morsomme. Selv om det er en lille hund er 
den ikke larmende og er derfor velegnet som byhund.

Men fordi bladet du sidder med ikke er noget tidsskrift 
for hundeejere eller specielt henvender sig til men-
nesker med nogen  særlig lidelse, men blot og bare er 
et kvartalsskrift for os med den passion, at ville holde 
os orienterede om, hvad der foregår i vores boligom-
råde, er det skønne billede på bagsiden, og hele denne 
lange indledning, udelukkende et stykke lokkemad. 

Forleden stod jeg og et par andre indbyggere fra områ-
det i en græsrabat tilhørende en privat matrikel. Ejeren 
havde netop slået græsset med sin cylinderklipper, og 
stod med sine benklæder en smule plettede af noget 
hundelort han, storfløjtende med blikket løftet mod 
den første skyfri sommerhimmel, var skraldret igen-
nem med sin klipper. Vi er ikke hundejere nogen af os, 
og tilhører derfor dem, der altid har noget nedladende 
liggende forrest i vokabulariet når snakken går omkring 
hunde. Eller rettere: deres ejere. Én af os har guldfisk, 
en anden havevalmuer og de to andre hhv. elektriske 
artikler og maltesiske fuglebade som passion. Sikkert 
ikke lidenskaber, vi deler med særlig mange andre. 

Fælles med en hel del andre har vi dog det nedla-
dende syn på hundeejere, der – enten ganske 
åbent, eller i det skjulte – tillader deres dyr at til-
søle de områder vi alle færdes på med lort, lort, lort.
I den sydlige del af byen så jeg – for ganske nylig – et 
udtryk for en sikkert ganske plaget grundejers forsøg 
på at komme uvæsenet til livs. Inde på sin plæne havde 
han opsat et særdeles synligt skilt med påskriften:
”Jeg skider da heller ikke på din græsplæne”.  An-
dre indkøber småskilte med hunde i skidepositur 
med teksten ”Nej tak”. En ganske høflig henstill-
ing synes jeg, vel  næppe rettet til hunden, men – 
må man formode – velsagtens til dennes ejer. Men 
selv sådanne, høflige opfordringer – fortalte én mig 
– overses hyppigt af enten ejeren eller af hunden. 
Måske var det en idé, at hunde ikke måtte føres i 
det fri, før de havde bestået Statsborgerskabstest 1.

Hundeposen – også kaldet HØM HØM posen – er 
selvfølgelig en løsning. En særdeles billig løsning. If-
ølge et helt aktuelt  opslag på Pricerunner, kan 120 
af disse poser indkøbes for 27 kr. Det er da så værd 
at tilføje, at man – som hundejer – ikke nødvendig-
vis skal demonstrere at man anvender hundeposer 
ved efterfølgende at kaste dem i buske og på ra-
batter. Tag dem da gerne med hjem hvor den kan 
bortskaffes – uden sortering – som dagrenovation.
Rigtig god sommer!

Redaktionen
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Alle unger var pakket godt ind i 
regntøj, da Høje Kolstrups dag-
pleje- og børnehavebørn gik 
Sommer i By på Høje Kolstrup.  
 
Som opvarmning fik børnene bol-
ler som var sponsoreret af Kohberg 
og et glas rød saft af god årgang.  
 
Heldigvis holdt det tørt, da de 
gik fra Nyløkke til Lergård Ple-
jehjem med flag og bøgegrene.  
 
Godt møde mellem generationer  
 
Ved plejehjemmet overrakte de 
små deres flag og deres grene til 
beboerne og sang blandt andet 
klassikere som ”En skærsommer-
dag” og ”Jeg ved en lærkerede”.  
 
Så fik børnene kiks og saft af be-
boerne og en lille snak, hvoref-
ter solen næsten helt symbolsk, 
begyndte at skinne på unge og 
gamle og på hele Høje Kolstrup!  
Derefter gik børnene hjem til madpak-
ker og en is, som de havde fået af REMA.  
 
En dejlig tradition og en rigtig god 
dag for børn og ældre.

Med flag, bøgegrene, rød saft og boller fra
Tekst: Tavs Roworth fotos Helle Rohworth

Dagen startede med en kort vel-
komst ved Holger i Agoraen, han for-
talte hvad der skulle ske på selve da-
gen, derefter var der omklædning og 
derefter afgang til træningsbanerne. 
Der var lavet fire stationer med for-
skellige øvelser, som var følgende: 
Agilitybane, Leg, Småspil og Skud. 
 
Da alle havde været igennem øvel-
serne var der en pause med frugt 
fra Rema1000. Efter pausen, skulle 
de spille kamp på to baner og det 
blev i alt til 3 kampe pr. hold. Der 
var tilmeldt 20 drenge og piger til 
træningen og regnen blev væk.

Spisning i Agoraen blev det da også 
lige til, de fik Spaghetti og kødsovs. 
Nogle var endda så ivrige efter at få 
noget at spise, så de hentede 3-4 por-
tioner, mon træningen var så hård?

Så var der jo også lige en fodbold 
kamp i vente, SønderjyskE mod 
F.C. København. Det at se så man-
ge 7-11 årige drenge og piger gå 
så meget op i den kamp, det var 
virkelig en fantastisk begivenhed.
HKB81 - Fodbold vil gerne sige tak 
til alle som gjorde arrangementet 
muligt. Her er der tale om spille-
re, trænere, ledere og forældre.

Fodboldsøndag med spaghetti og superliga kamp
                              Af Kim Arnsbæk

Som du sikkert allerede har læst eller 
hørt, fik vi i marts måned desværre 
ikke midler fra puljen Underværk-
er under Realdania til konceptud-
vikling til Sejlfabrikken – Høje Kol-
strups nye kultur- og Medborgerhus. 
Arbejdsgruppen bag ansøgnin-
gen har på et møde besluttet, at 
der arbejdes videre med ideerne. 
Men vi har også erkendt, at det er 
en proces, hvor vi både har brug 
for god tid og har behov for at ind-
hente mere viden, inden vi kaster 
os over flere fondsansøgninger. 
Har du viden på området eller in-
put til, hvordan vi kommer vi-
dere, så kontakt os endelig.  
Arbejdsgruppen består på nuværende 
tidspunkt af repræsentanter fra Para-
plyforeningen, Bydelsjournaliste-
rne, Bydelsrådet og Netværksbasen. 

Gruppen kan kontaktes via 
Netværksbasen på mail: 
mmw@salus-bolig.dk  
eller på telefon: 
73 45 65 77 / 61 20 86 31.

Sejlfabrikken

mailto:mmw@salus-bolig.dk
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”Jul – Forsigtig” står der på én 
af de mange flyttekasser Pia Nielsen 
har stående i kælderen under sin 
midlertidige bolig på Frueløkke. Pia 
er én af de mange der har måttet 
genhuses i forbindelse med renove-
ringen af boligerne på Hørgård.

Flytning med frustrationer
- Selvfølgelig har flytningen da væ-
ret årsag til frustrationer. Sådan vil 
det vel altid være i forbindelse med 
en flytning. Også selvom den så kun 
er midlertidig, fortæller Pia. Hun ser-
verer kaffe i glas og kopper og krus 
i det køkken der – selvom det så 
bare er hendes køkken til låns – ikke 

virker særlig midlertidigt med sine 
indbyggede skabe og skuffearrange-
menter suppleret med en dekorativ 
krydderihylde udstyret med krukker 
og glas der giver næring til følelser 
af hjemve.
Vi har sat os rundt om bordet i køk-
kenet. Pia, den midlertidige genbo 

Marlene Colding Olsen og Sri Kan-
dir - der netop har afsluttet sin dag-
lige løbetur rundt på stierne - og har 
indvilliget i at ville deltage i at rede-
gøre for sine oplevelser i forbindelse 
med udstationeringen fra Hørgård 
til Frueløkke. Det er formiddag og – 
velsagtens, mest for afvekslingens 
skyld – er der en pause i nedbøren 
og sollyset maser ind gennem vindu-

et og skaber gensidige smil henover 
bordet med de varme drikke.

Wauw, 40 flyttekasser!
I oktober sidste år flyttede de fra de-
res lejligheder på Hørgård. Jo da, vist 
var de blevet orienteret om hvad der 
skulle foregå. I rigtig god tid endda. 
Så de var forberedte, og kunne be-
gynde at vænne sig til tanken om at 
skulle rejse de få hundrede meter 
væk. Vist skulle de ikke flytte over 
på den anden side af jorden som det 
– en gang for mange år siden havde 
været tilfældet for Marlene da hun, 
sammen med sin far, flyttede fra Co-
sta Rica til Alaska og videre og vide-
re..... Nej, de skulle bare rejse over 
på den anden side af Nørreskovvej. 
(Ja, for det hedder den stadig i dag-

lig omtale).
- Vi var samlet til sådan et --- møde, 
var det vel, indskyder Marlene. Der 
fik vi da det hele at vide, og alligevel 
gjorde jeg mig en stor bunke tanker 
om, hvad jeg alt skulle huske før flyt-
ningen: Der skulle sorteres  og ryd-
des ud. Smides væk og pakkes i flyt-

tekasser. Masser af flyttekasser. Jeg 
skulle købe flyttekasser! Men da jeg 
så en dag kom hjem efter arbejde 
stod der 40 flyttekasser ved min dør. 
Wau, 40 kasser!!!
- Ja, og vi kunne bare få flere. Alle 
dem, vi kunne bruge og pakke ned i. 
Og flyttefolkene var flinke og hjælp-
somme, tilføjer Pia.
- Det er kun det vi absolut behøver 

for at få hverdagen til – bedst muligt 
- at ligne en normal hverdag, det er 
kun det vi har pakket ud. Resten står 
stadig pakket i flyttekasser derinde 
og ude på altanen og nede i kælde-
ren. Julepynten f.eks. griner Pia. Den 
regner hun ikke med at få brug for 
under indlogeringen på Frueløkke. 

Så længe varer det forhåbentlig ikke, 
mener de alle tre. Men hvornår mon 
de så kan komme tilbage? De kaster 
blikke rundt til hinanden og kommer 
med – næsten- hver deres bud.
- Om et års tid, skyder Marlene ind.
- Nej, siger Pia, til oktober. Til okto-
ber kan vi flytte tilbage igen. Så er 
der gået et år.
- Allerede til oktober. Sri virker glæ-

Det bli´r som i Costa Rica!!!Tekst og foto: Karsten Espersen
Den igangværende, meget omfattende renovering af boligerne på Hørgård, vækker 
store forventninger hos nogle af de ”genhusede”.
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deligt overrasket. Siger du til okto-
ber? Det vil han høre én gang mere.
- Min kone glæder sig til en stor, mo-
derne lejlighed med toilet og stort 
badeværelse et stort køkken og en 
stor stue. Hun glæder sig rigtig me-
get.

Costa Rica på Hørgård
- Jeg regner bare med at komme 
tilbage til en lejlighed, der er større 
end den jeg flyttede fra, siger Marle-
ne. Hun skubber et par kopper læn-
gere ind på bordet, og får plads til 
– med begge hænder – at markere 
omridset af, hvad hun mener bliver 
hendes drømmes bolig.
- Jeg har jo set den. Her, hun marke-
rer alle siderne på det rektangel der 
udgør køkken og stue. Nænsomt, 
med håndrykken, fejer hun fløde-
kanden til side.
- Det bli´r som jeg husker det fra Co-
sta Rica: køkken og stue  i samme 
rum – sådan næsten. Hun smiler 
bredt ved tanken. - Du kan lave mad 
og alligevel være midt i snakken, 

Hobevis af skrammel-ren dag Tekst og foto: Susanne Wrang

Mindre end en uge efter at frivillige 
beboere på Høje Kolstrup i anled-
ning af ”ren dag” (d. 19. april) havde 
brugt formiddagen på at fjerne af-
fald i naturen, mødte der mig dette 
syn på min tur i Nørreskoven. Også 
denne rasteplads var af de frivillige 
hænder blevet pænt ryddet for skral. 
Hvad end årsagen, - eller forklarin-
gen, måtte være på at dumpe sit 
”tilovers” blevne affald på denne 
rasteplads. Så må det konstateres, 
at der desværre hos nogle, her-
sker total mangel for respekt over-
for både naturen, - samt de frivil-
lige naturelskeres indsats, med at 
holde området pænt og ryddeligt, 
til glæde for alle der nyder at gå en 
tur i vores dejlige område heroppe. 
-Ubegribeligt! 

Ubegribeligt!!
Af Niels Chr. Nielsen

høre musikken og holde øje med bør-
nene. På én gang. Det bli´r så godt!!!
- Men jeg har sagt til mig selv: ved du 
hvad, Marlene? Ro på nu, og sæt dig 
stille hen og vent på at det hele bliver 
færdigt. SÅ flytter vi. Hvornår det bli-
ver? Ligemeget. Det bliver så godt!!!
Der er drukket ud. Vi afslutter vo-
res kaffemik, -og mens vi står i 
gangen, kommer jeg i tanker om, 
at jeg da godt kunne tænke mig et 
billede af de stabler af flyttekas-
ser der endnu ikke er pakket ud, så
Pia inviterer på en rundvisning i kæl-
derrummet. Der står det. Alt det, der 
ikke er brug for at pakke ud før hun 
vender tilbage på Hørgård. Længst 
fremme i rummet står tre store flyt-
tekasser oven på hinanden. Den øver 
ste med påskriften: ”Jul – Forsigtig”.

En dejlig søndag morgen i april 
hvor solen skinnede og fuglene 
sang, mødte ca. 45 personer ind 
i Agoraen og en formiddag med 
hygge, masser af glade smil og af-
faldsindsamling kunne begynde.

Dagen startede med morgenkaffe 
og rundstykker med alt hvad der-
til hører og efter maverne var fyldte, 
gik alle fremmødte afsted med pla-
stikposer, gribetænger og handsker.

Vel tilbage efter et par timers af-
faldsindsamling, kunne en pølse 

med brød samt drikkevarer nydes 
og den store mængde indsamlede 
affald kunne betragtes! Og hold da 
op sikke en mængde affald og an-
det skrammel der var samlet ind.

I år blev der samlet masser af då-
ser, plastikstykker, en højttaler, 
en rusten harve, flere bolde, 1 cy-
kel samt mange andre ting som 
IKKE burde kunne findes i naturen!

Arrangørerne bag, takker for det store 
og flotte fremmøde og glæder sig til 
at se endnu flere næste år til REN DAG.
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Efter sidste års dialogmøde, blev 
der fra flere sider opfordret til 
at gentage et dialogmøde om 
emnet. Denne gang var panelet 
ud over Sogne- og Sygehuspræst 
Tine Ansager, og Imam Kassem 
Rashid, blevet udvidet med 
Karen Brande, der i sit voksenliv 
er blevet bevidst om sin kristne 
livsholdning, og Randi Otour 
- pæredansk og opvokset i 
Tinglev - der konverterede 
til Islam som ganske ung.

Sidste år afholdt vi det første 
dialogmøde om Mennesker og tro, 
og aftenen sluttede dengang med 
opfordringen om, at holde flere 
debatmøder på Høje Kolstrup, 

hvori emner som opdragelse, 
rettigheder, pligter, konflikt, 
moral, medmenneskelighed 
og hjælpsomhed indgik.
Den opfordring lod 
planlægningsgruppen, med 
kulturmedarbejder Sanne Pedersen i 
spidsen, ikke deres næse gå forbi. Og 
resultatet blev endnu en spændende 
debat aften, med redaktør Jan 
Sternkopf som mødeleder. Ca. 50 
mennesker havde fundet vejen til 
Agoraen, og en tredjedel var i år af 
anden etnisk herkomst, hvilket er en 
positiv udvikling fra sidste år. Dette 
set ud fra det faktum, at vi som 
hinandens naboer viser interesse 
for emnet, og tør diskutere det med 
hinanden. At vi møder hinanden 
på tværs af kultur og religion, 

og har en åben dialog i gensidig 
respekt for hinandens meninger.
Efter et kort oplæg fra paneldeltagerne, 
blev der skænket kaffe i kopperne, 
og diskussionen gik livligt rundt om 
bordene. Mange unge mennesker 
med muslimsk baggrund var med i 
år, og det gav en åben og livlig debat. 
Her følger nogle uddrag 
fra aftenens debat:
- Nationalpartiet er et nyt politisk 
parti, der er ved at indsamle 
underskrifter, for at kunne blive 
stemmeberettiget til næste 
Folketingsvalg. Nationalpartiet er 
stiftet af tre pakistanske brødre, 
der har de politiske mål, at gøre det 
tilladt at bære religiøse symboler i det 
offentlige rum, samt at ophæve 24 

års reglen for familiesammenføring 
i udlændingeloven. 
Dertil svarede Kassem Rashid, at 
der er brug for at samle muslimske 
stemmer. Han ser det som et godt 
tegn, at blande sig i politik, for ikke 
at stå udenfor og kritisere politik og 
regler, med i stedet gøre noget ved det 
man er utilfreds med. Altså gøre brug 
af sin stemme og sin ytringsfrihed.
- Ytringsfrihed blev kodeordet til en 
debat om Muhammedtegningerne. 
Der fremkom kommentarer 
om ekstremistisk ytringsfrihed, 
ytringsfrihed contra blasfemi, og 
spørgsmålet om det var nødvendigt 
at tegne Muhammed, og dermed 
efterfølgende terrorhandlinger 
som kostede menneskeliv.
En deltager påpegede at denne 

diskussion om ytringsfrihed, er 
helt skæv og forkert, når den 
forstås som retten eller pligten til 
at tale hånende eller nedsættende 
om andre. Ytringsfriheden er den 
Grundlovssikrede frihed og ret til, 
at mindretallet kan være med i 
den offentlige debat.        Ligesom 
forældre opdrager deres børn til at 
tænke før de taler. Har vi brug for 
en vis portion selvcensur, og vi må 
huske tolerance og respekt i mødet 
mellem mennesker. F. eks. lærer vi 
også vore børn, at vi ikke taler om 
manden med den store næse, når 
vi kører med bussen. Ytringsfrihed 
er alles ret til at sige, hvad man 
mener i den offentlige debat! 
- Den europæiske tankegang, hvor 

det er tilladt at tvivle og diskutere alt, 
kontra den muslimske tankegang, 
der handler om retning og regler. Og 
at vi som mennesker uanset religion, 
har følelser, værdier og normer 
som bør respekteres gensidigt.
- En deltager undrer sig, over at 
regeringen ikke blander sig, så 
tragedien i Frankrig på Charlie 
Hebdo kunne være undgået. Dertil 
blev der svaret, at samfundet i 
Danmark og andre europæiske 
lande består af en lovgivende, en 
udøvende og en dømmende magt. 
Så regeringen kan ikke bestemme 
om vores Grundlovssikrede 
ytringsfrihed. Men vi kan diskutere, 
hvordan vi bruger ytringsfriheden!
- Nu hvor vi udvikler os til et 
multikulturelt samfund, er det meget 

”Der er brug for tolerance og respekt”
Af Vivi SprengerDialogmødet om mennesker og tro i Agoraen 
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relevant, at vide mere om forskellige 
religioner. Dette gør sig gældende i 
skolernes undervisningsplaner, hvor 
en deltagende lærer kunne fortælle, 
at der i religionsundervisningen 
undervises i både kristendom, 
jødedom, hinduisme, 
budisme, islam og filosofi. 
Muslimske forældre har retten til at 
fravælge, at deres børn modtager 
religionsundervisning i skolen. Hertil 
kunne en ung muslimsk kvinde 
fortælle, at hun i sin skolegang, havde 
deltaget i religionsundervisning, 
og lært om bl.a. kristendom. Dette 
havde givet hende en godt indblik 
i kristendommens betydning for 
hendes danske kammeraters 
kultur og traditioner, og samtidig 
havde det styrket hende i, at 
islam er den rette tro for hende.

- På det lavpraktiske plan blev der 
spurgt ind til tørklæder, giftemål, 
om hvad man må spise og hvordan 
man går på besøg hos hinanden. De 
unge muslimske deltagere i aftenens 
dialogmøde, havde et rimeligt 
godt kendskab til deres danske 
kammeraters traditioner og levevis, 
og havde derfor ikke så mange 
spørgsmål til de etniske danskere.
- Der er brug for tolerance og respekt 
i mødet mellem mennesker. Som 
Tine Baarts Ansager udtrykte det, 
skal religion ud i det offentlige rum, 
for ikke at skabe undertryk. Der er så 
meget andet at sige om mennesker, 
end at sætte hinanden i en religiøs 
kategori. Vi er alle mennesker, og vi 
kommer fra forskelige lande. Kassem 
Rashid tilføjede, at vi skal huske at 
se på hinanden som mennesker, 

og bruge vores fornuft. Vores børn 
og børnebørn skal samarbejde om 
at bygge det fremtidige samfund, 
og det fordrer et godt samarbejde.
Som det fremgår af aftenens debat, 
så rundede deltagerne emner om 
opdragelse, rettigheder, konflikt, 
moral og medmenneskelighed, som 
blev efterspurgt i en fortsættelse 
fra sidste års dialogmøde. 
At deltage i disse dialogmøder, skaber 
fortsat en større forståelse i mødet 
mellem mennesker, på tværs af 
religion og kultur. Vores eget ståsted 
bliver tydeligere for os selv, og vi 
får samtidig en større forståelse for 
hinanden. Vi mødes, lærer hinanden 
at kende, og bliver måske venner.

 
 HØJE KOLSTRUP BOLDKLUB afhol-
der traditionen tro loppemarked til 
fordel for fodbold- og håndbolds-

klubbens piger og drenge, så der er 
en rigtig god grund til at rydde op i 

gemmerne. 
 Vi kører rundt og samler ind lørdag 

d. 5. september. 

 Vi håber at rigtig mange igen i år 
vil tænke på boldklubben, når for-

årsoprydningen går i gang. 
  

Med venlig hilsen
Hanne Jensen 

51684543 
 Ulla Kristensen

40378910
Bent Nielsen
74628714  

Loppemarked
søndag den 

6. september

Loppemarked
søndag den 

6. september
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I det ene hjørne spilles der FIFA 
15. Bagved er en gruppe drenge 
i gang med et intenst spil Coun-
ter Strike, og rundt om boltrer folk 
sig med bordtennis, bordfodbold 
og andre konkurrencer. Lidt på af-
stand af det hele kan der købes for-
friskninger i form af pølser, sand-
wich, sodavand, kakaomælk eller 
hvad der ellers måtte friste ganen.

Det er lørdag den 25. april, det er 
først på eftermiddagen, og mikro-
virksomheden Event Makers har i 
samarbejde med en række frivil-
lige venturepiloter og mentorvirk-
somheden Abena slået dørene op 
til deres slutprodukt, et LAN Party, 
som blev afholdt i Agoraen. Over 
et halvt hundrede mennesker har 
trodset det kedelige forårsvejr for 
at deltage i det 24 timer lange ar-
rangement. Og de hygger sig.

Det gør 17-årige Abi Kurbanov 
også, mens han sidder ved indgan-
gen og sælger billetter til arrange-
mentet. Han har dog lige tid til en 
snak om de seneste syv måned-
ers hårde arbejde, der kulminerer 
denne lørdag i det sønderjyske.

”Det har været et spændende og 
lærerigt projekt. Vi har fået en hel 
masse ud af det. Vi har lært, hvor-
dan man skaffer sponsorater, vi er 
blevet bedre socialt og mange an-
dre forskellige ting. Der er ikke no-
get dårligt i det her, fastslår Abi og 
fortæller, hvorfor det lige blev et LAN 
Party, der endte som slutprodukt:”

”Vi tænkte, ”hvad laver de unge nu 

til dags?”.  Det er jo for det meste 
computerspil, og derfor blev vi enige 
om, at det var det, vi ville lave. Det 
har været sværere at lave, end jeg 
havde regnet med. Der var virkelig 
mange ting, vi skulle have styr på, 
og det havde jeg slet ikke fores-
tillet mig. Vi har virkelig skullet ar-
bejde for det, men vi fik det gjort”.

“Vi” - ikke “jeg”
Abi Kurbanov siger på intet tid-
spunkt under snakken ”jeg”. Hele 
tiden siger han ”vi” for at under-
strege, at Event Makers er et team, 
der står sammen. Og sammen-
holdet i gruppen var en af de ting, 
Gatete, der også er en del af Event 
Makers, har nydt allermest i det for-
gangne halve år. Men på alle måder 
har det været en lærerig proces.

13-årige Gatete fortæller blandt 
andet, at navnet Event Makers er 
nøje gennemtænkt, og at mikro-
virksomheden satser på at kunne 
arrangere flere events i fremtiden.

”Vi syntes ikke, det kunne hedde no-
get med LAN, for vi vil også gerne 
arrangere andet end et LAN Party. 
Vi havde også ideer som Business 
Kids oppe at vende, men så blev 
det lidt for barnligt. Og vi skal ikke 
være børn. Derfor blev vi enige 
om at hedde Event Makers”, ly-
der det fra en veltilfreds Gatete. 

Lidt i baggrunden af de mange aktiv-
iteter står Kim Holm og kigger på hele 
sceneriet. Han har været en af Mind 
Your Own Business’ frivillige venture-

piloter for Event Makers, og han har 
selv to sønner, der har købt billet-
ter til arrangementet i Agoraen. Kim 
Holm har noteret sig en stor udvikling 
hos drengene undervejs i forløbet.

”Det har været meget spændende 
at være med. Når man går rundt 
og kigger, så ser det også ud til, 
at folk hygger sig, og det er det 
vigtigste. Nogle gange har det 
været rigtigt svært undervejs, og 
der har været nogle seje aftener 
til tider, men vi er kommet godt i 
mål”, siger Kim Holm og fortsætter:

Nu tør de “åbne munden”
”Jeg synes, jeg kan se en udvikling 
hos drengene. I starten var de alle 
meget stille, men nu tør de i langt 
højere grad at åbne munden. Jeg er 
selv teknisk serviceleder på skolen, 
og når drengene ser mig, så råber 
og vinker de. Så hvad det an-
går, kan jeg mærke, at de har fået 
meget lettere ved at komme til én”.

13-årige Rahman er en af stifterne 
af Event Makers, og han kan 
mærke, at han har udviklet sig 
på mange parametre i løbet af de 
seneste syv måneder. Det gælder 
både på skolebænken og i fritiden.

”Vi har lært mange ting og er blandt 
andet blevet bedre i skolen. For bare 
syv-otte uger siden tænkte vi, at det 
aldrig ville blive til noget, men det 
lykkedes heldigvis. Vi har arbejdet i 
grupper hele tiden, og det har gjort, 
at tingene ikke var så svære. Vi var al-
drig alene om noget”, siger Rahman.

Event Makers slog dørene op til LAN party
Af Sanne Pedersen
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nye mennesker. Jeg synes, det er 
et rigtig godt arrangement”, siger 
Tobias, inden han koncentreret 
vender tilbage til sit FIFA 15-spil.

Nu kan han læne sig lidt tilbage 
og sammen med sine kollegaer i 
Event Makers nyde synet af de mere 
end 50 drenge og piger, der har 
købt sig adgang til lørdagens LAN 
Party. Smilene er store i de fleste 
kroge af hallen, hvor der næppe 
bliver sovet ret meget i løbet af 
de næste mange, mange timer.

En der med sikkerhed ikke får luk-
ket et øje, er Tobias på 11 år, der 
har brugt nogle af sine sparepenge 
på at deltage i arrangementet.

”Det er rigtig fedt at være her. Jeg 
kan godt lide at spille computer, og 
her kan jeg gøre det sammen med 
vennerne og samtidig møde nogle 

I forbindelse med kam-
pagnen DANMARK LÆSER, 
havde jeg meldt mig som 
boguddeler i Fuldtræffe-
ren her på Høje Kolstrup.

Kampagnen gik ud på, at 
man lang tid forinden kun-
ne melde sig som bogudde-
ler i et givent område som 
man selv udpegede og hvor 

man mente, at gratis bø-
ger kunne gøre en forskel. 

Bag selve kampagnen stod 
bla. kulturstyrelsen og der 
skulle uddeles ialt 100.000 
gratis bøger den 23.4.2015 på 
landsplan. Selve formålet med 
det hele var, at få flere til at fin-
de eller genfinde læseglæden. 
Jeg var så heldig at blive 
udvalgt som boguddeler 
og fik derfor 25 bøger jeg 
kunne forære væk og hel-

Bøger til Fuldtræfferen
                         Af Susanne Wrang
digvis bakkede personalet 
i Fuldtræfferen mig op, da 
jeg kom og forelagde dem 
kampagnen forud for dagen.

På selve dagen hvor alle bø-
ger i hele Danmark skulle ud-
deles, mødte jeg op i Fuld-
træfferen med en kasse bøger 
under armen og blev mødt af 

18-20 forventningsfulde men-
nesker, der alle hellere end 
gerne ville modtage en bog og 
arrangementet blev rundet af 
med kaffe og hjemmebag fra 
cafeens fantastiske køkken
1000 tak til Fuldtræfferens 
personale for opbakning samt 
en stor tak til alle dem, som 
mødte op og modtog en bog! 
Jeg håber I har læst dem og 
eventuelt  fundet ud af, at 
bytte bøgerne indbydes når 
I er færdig med den I fik.

    Nyt ansigt i
 Netværksbasen

Fra den 1. maj 2015 har 
Jasmin Kourginian været at 
finde i Netværkbasen som 
beskæftigelsessagsbehandler. 
Jasmins opgave er at 
udvikle og afklare borgernes 
ressourcer i forhold til 
arbejdsmarkedet. Arbejdet 
foregår i tæt samarbejde 
med Høje Kolstrups jobguide 
Finn Lampe. Jasmin er i 
Netværksbasen 3-4 dage 
om ugen, resten af tiden 
bruges på arbejdsopgaver 
i Jobcenteret. Jasmin giver 
også generel vejledning og 
rådgivning om beskæftigelses 
og arbejdsrelaterede emner til 
alle borgere. 

Du kan træffe Jasmin på: 

Tlf: 73767461
Mobil: 24902036
Mail: jkou@aabenraa.dk
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Jeg er en lille hund af racen Fransk 
Bulldog, der i snart tre år har le-
vet det gode liv sammen med 
mine mennesker. Da jeg efter-
hånden har nået voksenalderen 
og ikke gider underholde mine 
mennesker med leg i samme om-
fang, som da jeg var mindre, har 
mine mennesker åbenbart fået 
nogle ledige stunder til overs.
Jeg fornemmede at de snakke-
de om at tilføre familien ”et el-
ler andet”! En skønne dag kom 
fragtmanden med tre store pak-
ker, og min menneskefar gik i 
gang med at pakke ud og sam-
le pakkens indhold. Nogle dage 
senere tog vi så på en køretur 
som vi så ofte gør, hvilket for-
nøjer mig rigtig meget. Vi endte 
ude på landet hos en landmand, 
hvor der blev stuvet tre høns i 
en papkasse og bag i bilen. På 
turen hjem ”goggede” de for-
nøjelig omme i bagagerummet 
(det passede mig fint at jeg ikke 
skulle dele bagsædet med dem).
Vel ankommet! - og efter et par 
dage, kom tidspunktet hvor ”Ma-
dammerne” skulle hilse på ma-
triklens hersker – nemlig mig! 
Det gik fint, de udviste den for-

nødne respekt og flyttede sig når 
jeg kom dem nær (fritgående 
i haven!) – Men! Efter få dage, 
havde Madammerne valgt en 
”leder”, som var den mest mo-
dige og frygtløse af de tre. I et 
ubevogtet øjeblik og hvor den 
ser sit snit til det, lister den sig 
bag på mig, for så at give mig 

”et nap bagi” Det går jo natur-
ligvis ikke, så jeg blev nødt til at 
sætte mig i respekt overfor Ma-
dammen. Det foregik simpelt-
hen ved at jeg lagde mig ovenpå 
hende, indtil hun lå helt stille. 
Så kom min menneskefar og blan-
dede sig, og jeg blev nødt til at 

slippe grebet. Madammen havde 
ikke lidt nogen overlast, - ej hel-
ler fået genoprettet respekten til 
mig, - så! ”Napperiet” pågår sta-
dig i ny og næ. Men alt i alt mener 
jeg, at min position som Chefen 
på matriklen er opretholdt og at 
jeg så (hvis nødvendigt) bijobber 
som ”Fransk Hønsehund” for på 
den måde at bevare idyllen her 

hjemme på matriklen og vise, 
hvem der trods alt er mine men-
neskers foretrukne kæledægge!

Mit liv som fransk hønsehund
                   Af Nico Vom Olymp friv

illig
Giv et skulderklap! 

Ved Frivillig Fredag arrangemen-
tet den 25. september har du/I 
mulighed for at give én som 
har fortjent det et skulderklap. 

Som noget nyt vil vi på Frivil-
lig Fredag give mulighed for 
at hver forening, gruppe el-
ler en flok privatpersoner kan 
indstille en til at blive hyldet. 

I skal aflevere en skriftlig be-
grundelse i Netværksbasen og 
være villig til at stille op til Frivil-
lig Fredag, for at sige nogle pæne 
ord om den person, I vil udnæv-
ne til jeres ildsjæle for 2015 og 
overrække en gave, som vi stiller 

til rådighed. 

Informationer fås ved Erik fra 
Agora, Jens og Jannie fra Fuld-
træfferen og i Netværksbasen. 

Indstillinger mailes senest 
den 11. sept. til Jutta Car-
stensen,  jca@salus-bolig.
dk eller afleveres i Net-
værksbasens postkasse, 
Uglekær 10, st. tv. 

 
Med venlig hilsen 
Jutta Carstensen

FredaG
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Casper og Mathias fra U11 holdet i 
Høje Kolstrup B81 - Fodbold, træner 
2-3 gange om ugen og spiller også 
kamp en gang i ugen. Så skulle man 
tro de havde fået nok 
af fodbolden, men nej 
det har de ikke. Dren-
gene fungere også som 
hjælpetræner i U8 af-
delingen. To gange i 
ugen træner U8, hvilket 
betyder at Casper og 
Mathias næsten bruger 
alle ugens syv dage på 
fodboldbanerne bag 
Høje Kolstrup Skole.

Der er ikke nogen tvivl 
om at fodbolden betyder 
meget for disse drenge.

Casper på 10 år er U11 
holdet anfører og han går 
gerne forrest også selv 
om holdet kommer bag-
ud. Anførerrollen kan han netop bruge 

i forbindelse med trænergerningen.

Træner blev Casper ikke uden grund. 
Hans passion for sporten er sim-

pelthen fantastisk, men den største 

De brænder for fodbolden
årsag til Caspers trænerrolle er nok 
hans lillebror Mikkel som spiller på et 
af de to hold som er i U8 afdelingen.

Mathias på 11 år er vice-
anfører på U11 holdet. Li-
gesom holdkammeraten, 
kan han også bruge denne 
rolle i trænergerningen. 
Begge drenge kan samle en 
masse leder erfaring i for-
bindelse med fodboldspillet.

Grunden til at Mathias blev 
træner er nok den, at hans 
søster Malou spillede i U8 
afdelingen, men selv om 
hun er stoppet lige fortiden, 
så har han valgt at fortsæt-
te som hjælpetræner, det er 
intet mindre end fantastisk.

Den passion og loyalitet 
disse drenge har over-
for denne sport bur-

de smitte af på alle os andre.

                             Af Kim Arnsbæk

Fredag d. 24. april, afholdte Høje 
Kolstrup skole, som led i under-
visningen (?) en ”ekstra ren dag”. 

Udstyret med plastic sække og godt 

humør, vandrede skolens større 
elever rundt i området ved sko-
len, for at samle smidt affald op.

Adspurgt, forklarede de unge men-
nesker at det var et dejligt afbræk 
i undervisningen, at begive sig ud i 
det smukke forårsvejr, - for som de 
samstemmende sagde, - at gøre en 
indsats i ”den gode sags tjeneste”, til 

glæde for alle der bor i området og som 
benytter idrætsfaciliteterne heroppe! 

Ligeledes nævnte de med un-
dren i stemmen, at der på trods 

af de ophængte affaldsbeholdere 
langs sportspladsen, alligevel var 
så mange ”der ramte ved siden 
af”, i bl.a. buskene. Skraldet fjer-
ner jo ikke sig selv, og det tager 
jo naturen rigtig mange år at ned-
bryde det, så vi vil gerne give na-
turen en hjælpende hånd sagde de 
samstemmende og begav sig så vi-
dere med deres sorte affaldssæk.

I en god sags tjeneste
Af Niels Chr. Nielsen
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Høje Kolstrup Løbet slog 
igen flere rekorder
Arrangørerne havde utroligt held 
med timingen af solskin, da Høje Kol-
strup for fjerde år i træk afholdt det 
alternative Høje Kolstrup Løbet. Igen 
blev den gave Høje Kolstrup har fået i 
”Aktiv Torvet” ved Agoraen, benyttet 
til et stort socialt arrangement og til 
at samle områdets beboere i alle al-
dre. Men der kom også folk udefra, 
blandt andet en gruppe beboere fra 
bofællesskabet ”Allèen” i Gråsten.

Og der blev slået rekorder: 
- I 2012 var der 100 løbe-

re, I 2013 var der 182 og 

i  2014 var der 208. Dette 
års løb havde ikke min-
dre end 251 tilmeldte lø-
bere, hvoraf 232 fuldførte.

- Hurtigste løber, Mads Birk Pe-
tersen fra AaIG, nåede hele 
17 omgange i tiden 0.58:23 
og han slog derved, for an-
den gang, løbsrekorden.

- Høje Kolstrups børnehave 
Spiretoppen mødte op med 
over 80 tilmeldte, aktive 
børn og voksne, hvilket er 
rekord. De havde trænet 
flittigt i månederne op til 
løbet og var svære at holde 

tilbage inden startskuddet.

- I år blev rekorden i salg af 
pølser slået noget så efter-
trykkeligt… Så Bo og de an-
dre frivillige ved grillen hav-
de nok at se til. Der blev spist 
ikke mindre end 100 sprøde, 
sønderjyske ringriderpøl-
ser. I 2014 var tallet 30! 

Et alternativt løb for alle.
Høje Kolstrup Løbet er et alterna-
tivt børne- og familieløb. Der er 
plads til alle, ung som gammel, 
motionister, fodgængere og hard-
core marathon løbere. Aldersspred-
ningen lå i år på 1 år – ca. 75 år.

Korte ben på langfart
Børn og voksne fra Spiretoppen løb 237 km under årets HK løb

Tekst: Tavs Roworth fotos: Susanne Wrang
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Løbet er et rundeløb. En omgang er 
på ca. 910 m, en såkaldt ”Høje Kol-
strup-Mil”. Det siges i øvrigt at Høje 
Kolstrup er det eneste sted i verden, 
hvor der findes Høje Kolstrup Mil… 
men dette har bydelsjournalisterne 
dog aldrig fået verificeret. 
 
Det gælder om at løbe så langt man 
kan, indenfor den ene time, som 
løbet varer. 
Vinderne er den med flest afsluttede 
runder på hurtigst tid og på max. 1 
time.
Man kan løbe 1 runde eller som 
vinderen dette år, for eksem-
pel 17 runder. Alle kan være med.
Det lokale husorkester ”Gør det No-
get”, med en af Danmarks største 
Kim Larsen fans Preben Nielsen i 
spidsen, sørgede for musik til alle. 

Der var ringriderpølser og iskold 
fadøl. Alle børn fik en gratis is og 
mulighed for en tur i hoppeborgen.

Flere sponsorer havde bidraget til lø-
bet og gjorde det derved muligt at 
holde arrangementet for en masse 
glade mennesker. 
  
Full Faced Smileys hos arrangø-
rerne.
De flittige arrangører, Jesper Stef-
fensen, Erik Uldall Hansen og Tommy 
Juel Kristensen, blev bakket op af 
Paraplyforeningen og en masse friv-
illige. De var alle tre meget tilfredse 
med løbet. ”Vi har kun fået positive til-
bagemeldinger. Tidstagningen forløb 
fint og folk blev og hyggede sig, også  
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Vi er en gruppe på 8 personer, der 
arbejder for at fremme fællesska-
bet samt at udbrede kendskabet 
til Høje Kolstrup (HK), som en le-
vende og velfungerende bydel.
Det gør vi ved, at afvikle arran-
gementer og aktiviteter på HK, 
som henvender sig bredt og ger-
ne med formål, at tiltrække men-
nesker udefra, f.eks. fra indre by. 
Dette vil gøre HK mere kendt, 
og fremme HK´s image udadtil.
Paraplyforeningen skal støtte aktivi-
teter i deres opstart, dvs. har man 
en god idé til et arrangement på HK, 
kan man altid henvende sig, vi hjæl-
per gerne med støtte og vejledning.

Foreningen repræsenterer alle bebo-
ere på HK.
Til de forskellige arrangementer, 
benytter vi os af friville hjælpere, 
som altid yder en kæmpe indsats. 
Vi søger gerne flere, så har man 
lyst og tid, kan man henvende sig 
på nedenstående mailadresser. 
Paraplyforeningen er:
Formand : Ole Schmidt  os@merit-
ten.dk
Næstformand: Birgitte Stahl Laur-
sen   birgitte.1970@hotmail.com
Kasserer: Pia Nielsen
Bo Boisen
Inge Jørgensen
Ulla Kristensen

Hvem er vi - hvad laver vi?

 Programmet for Aktiv Ferie 2015 i 
Aabenraa Kommune indeholder også 
i år er en masse spændende og sjo-
ve aktiviteter, som du har mulighed 
for at deltage i henover sommerfe-
rien. Der er en hel uge med 
rollespil på Høje Kolstrup. 

Selv om tilmeldingsfristen 
har været søndag den 21. 
juni 2015 kan du nå at del-
tage. Hvis du bor på Høje 
Kolstrup kan du tilmelde dig 
efter fristen i Netværksba-
sen. (jca@salus-bolig.dk) 

Du deltager på eget ansvar, og 
det anbefales, at dine forældre 
tegner en ulykkesforsikring, 
således at du er selvforsikret. 

Har du spørgsmål til Ak-
tiv Ferie på Høje Kolstrup, 
så er du velkommen til at 
kontakte Jutta Carstensen 
på telefon 61 20 86 28 eller 
e-mail: jca@salus-bolig.dk 

 
Produktion af rollespilsudstyr  
 
Her kan du få lov at lave dit eget 
udstyr, f.eks. et sværd eller tøj i 
form af kapper. Det du laver, må du 
tage med hjem og bruge som du 
ønsker eller til arrangement Nørre-
skovens hemmeligheder.  
 

Klasse:  Fra 1. klasse        
Tid:          
Mandag den 29. juni kl. 
13.00 - 15.00  
Eller tirsdag den 30. juni kl. 
13.00 – 15.00  
 
Sted:  
Aktiv Torv ved Agora Idræts- 
og Kulturhus, Nyløkke 2, 
Aabenraa.  
 
Pris:  
Gratis.  
 
Arrangør:          
AARK i samarbejde med Net-
værksbasen Høje Kolstrup, Jutta 
Carstensen, tlf. 6120 8628, 
mail: jca@salus-bolig.dk  
 
 
Nørreskovens Hemmeligheder  
 
 
Undrer du dig over, hvordan det 
kunne være at leve i et fantasy 
univers magen til Tolkiens? Så er 
denne aktivitet lige noget for dig. 
Du lærer at slås med sværd og me-
get mere. Kun din fantasi sætter 
grænser.  
Klasse: Fra 1. klasse          
 Tid: 
Onsdag den 1. juli til fredag 
den 3. juli kl. 13.00 - 17.00  
 

Sted:            
Aktiv Torv ved Agora Idræt- 
og Kulturhus, Nyløkke 2, 
Aabenraa.  
 
Pris:  
Gratis.  
 
Arrangør:          
AARK i samarbejde med Net-
værksbasen Høje Kolstrup, Jutta 
Carstensen tlf. 6120 8628, mail: 
jca@salus-bolig.dk  
 
Medbring:          
Madpakke, noget at drikke, tøj, 
som gerne må blive beskidt. 
(gerne udstyr lavet ved arrange-
ment ”Produktion af rollespilsud-
styr”).  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Jutta Carstensen 
Boligsocialmedarbejder 
Netværksbasen / Høje Kolstrup 
Uglekær 10, st. tv 
6200 Aabenraa 
Mobil 61 20 86 28 

Hanne Jensen
Grethe Sahl
Der afholdes ordinær generalfor-
samling én gang årligt, i første kvar-
tal, hvor man kan blive valgt ind. 
Vi afholder møder ca. hver 6 uge, 
hvor der også er en repræsentant 
fra Netværksbasen tilstede. Desuden 
deltager næstformanden i en koor-
dineringsgruppe med Bydelsrådet. 
Vi i Paraplyforeningen er overbevist 
om, at vores arbejde gør en stor for-
skel i området. Alle beboere får mu-
lighed for, at mødes og tilbringe nogle 
hyggelige timer med hinanden. Der 
er altid stor fremmøde, til de plan-
lagte aktiviteter, det er for os et tegn 
på, at beboerne bakker op om vores 
arbejde. Det vil vi gerne sige Tak for.

Aktiv ferie på Høje Kolstrup

Af: Birgitte Stahl Laursen

mailto:jca@salus-bolig.dk
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Fra Blåmejsen er der udsigt til Nordlyset
Boligerne på ”Lergården” fik navne

I forbindelse med udvidelsen af 
ældrecentret Lergården med 43 
nye plejeboliger, udskrev Aa-
benraa Kommune og Kolstrup 
Boligforening – midt i vinteren 
- en navnekonkurrence hvortil 
borgere i kommunen kunne bi-
drage med deres forslag til navne 
dels til de enkelte boafsnit, men 
også til hvad hele centret sam-
let skulle hedde.  Navneudval-
get blev ikke ligefrem bestormet 
med forslag, men en del borgere 
havde dog fundet det umagen 
værd og lagt den allerøverste 
del af kroppen i blød for at hitte 
på noget. Et navn. Der var dog 
udlovet præmier til de vindende 
i form af kurve fra købmanden.
Den 1. juni  var berammet til 
at være dagen da navnene og 
– ikke mindst – vinderne skulle 
afsløres. I den anledning var der 
inviteret vindere og dækket op 
med flag i urtepotter og kaffe 
og hjemmebagt kringle. Og det 
hele foregik i én af de nylig navn-
givne bygninger som nu hed-

der  Syvstjernen eller Nordlyset. 
Det var Lars Bo Steensbeeck fra 
navneudvalget, der – efter Poul 
Kylling Petersen havde budt vel-
kommen – præsenterede navnel-
isten, og forklarede hvorfor man 
– i udvalget – havde fundet frem 
til netop de navne: Skovbrynet, 
Oasen, Lærken, Solsikken og 
flere endnu, og derfor var der 
ikke bare tre vindere, og  således 
tre kurve (som slet ikke var 
rigtige kurve med hank og det 
hele) men faktisk en hel masse 
vindere og ligeså mange fortær-
bare hilsner fra Aabenraa Kom-
mune og Kolstrup Boligforening.
Vi forlod sammenkomsten med 
orientering om, at den offici-
elle indvielse først finder sted 
senere, samt, at dronning Mar-
grethe med følge aflægger besøg 
på Lergården – der nu er ste-
dets navn - den 4. september. 
På billedet øverst ses to af 
vinderne. Tv. Kirsten Stahl 
Schmidt og th. Anne Katrine 
Schumacher.

Tekst og foto: Karsten Espersen

Af: Birgitte Stahl Laursen
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De flyttede ind
Den 1. juni flyttede de første 19 af 
i alt 43 nye beboere ind i den nylig 
færdiggjorte udvidelse af Lergården.
Straks fra den tidlige formiddag an-
kom både flytte- og privatbiler med 
bohave fra Møllemærsk, der indtil 

den 1. juni havde tjent som hjem 
for de ældre.  Mens de nytilflyttede 
hyggede sig med kaffe eller safte-
vand i opholdstuen, baksede de 
pårørende omkring med flyttekass-
er, reoler og andre møblementer.
På billedet nederst tv. sidder (fra 

venstre) Rita Schäfer (ny beboer) i 
selskab med Hanne Lausten, hus-
tru til Alex Vestergaard Lausten 
(ny beboer) og Marie Sølling Vrå 
også ny beboer på Lergården.

Tekst og fotos: Karsten Espersen
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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.

Natteravnene Aabenraa 
Formand Jesper Schultz 
Mobil: 40 17 36 53  
Mail: aabenraa@narreravnene.dk

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.

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. 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

FCHK - Senior Fodbolk
Kontakt Ahmed Beydon 6030 4448. 

HK Boldklub- Fodbold
Kontakt Bent Nielsen 7462 8714. 

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.

Aaig Gymnastik - Aerobic, Zum-
ba, Børnegymnastik
Kontakt Solveig Petersen
sp@aofsyd.dk.

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

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.

HK
Vejviser



STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS!


