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Tommy er 13 år og
bor på Chr. Kolds Vej
1. Han arbejder i Fakta og er glad for det.
Foto: Peter Gregersen

Sidste kig i Opgangen
Af Charlotte Strandgaard

Dette 46. nummer af beboerbladet Opgangen er det
sidste. Men afslutningen af Projekt Højvangen er beboerbladet ikke længere en aktivitet i helhedsplanen.
Tak til alle, der har bidraget igennem årene og ikke
mindst tak til alle jer, der har læst med.
Som ansatte i helhedsplanen har det været en stor
ære at få lov til at lave dette blad. Vi har nydt at dele
gode fotos og historier med jer læsere, og vi kommer
helt sikkert til at savne det. Fremover vil vi i ”Fælles
om Højvangen” også gerne dele ting med jer, der bor
i området. Det bliver i form af et nyhedsbrev, som vi
udgiver en gang om måneden. Vi sender nyhedsbrevet ud på mail, så hvis du vil modtage det, skal du
sende din mailadresse til: charlottehojvang@gmail.
com eller på en sms på: 3074 2690.
Du kan også følge med på facebook – indtil videre
hedder siden stadig Projekt Højvangen.

OPGANGEN

Få nyhedsbrevet
fra ”Fælles om
Højvangen”

Send en mail til
charlottehojvang@gmail.com eller
en sms på 30742690
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I dette nummer kan du læse om:
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Café 17
Kig ind

Rundt omkring står
alle de små rotter
Fri leg på FabLab
Kom ud at gå med guide

“The Skanderborg Crew” satte Højvangen
i centrum for ny HipHop kultur.
Her ses Kristian Sagild Højrup og Nick
Moeskær.

Med smil, spænding og fælles hjælp,
blev de tre tønder slået til pindebrænde, i beboerhuset.

Beboerbladet for Højvangen

Beboerblad for Højvangen

FRIVILLIGE FESTEDE I KOLONIHAVEHUSET
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UNGE SKABER AKTIVITETER FOR UNGE
SKAL VI SPIRE SAMMEN?

Højvangen fik d. 7 februar, fornemt besøg, af
den amerikanske ambassadør. Laurie Fulton.

Med støtte fra Skanderborg kommune, åbnede bokseklubben Colosseum i nye
lokaler d. 8. august 2011, i MB Hallen.

Nr. 31 • Juni 2018

Varmestue i
Skanderborg?
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• Besøg af USA’s ambassadør
• Job Café for de unge
• Katte
• Fyrretræer
• Hip Hop i Højvangen
• Skitur til Tjekkiet
• Torsdagscaféen
• Team Colosseum
• LAN Party
• Fastelavn
• Frivilligt Socialt arbejde
• Nyt i højvangen
• Information om Højvangen
• Aktivitetskalender

reja Søndemark Jensen til
torelegeland i efterårsferien

kanderborg crewet”

FGU Sydøstjylland i Hørning (tidligere Produktionsskolen) har layoutet alle 46 numre af Opgangen. De
sidste tre år er det den dygtige mediegrafiker-lærling Anne Brønd Nielsen, der har løst opgaven til
vores fulde tilfredshed. Tak for et godt samarbejde.

SOMMERFEST
Billeder fra sommerfesten

Kokkene til fællesspisning i Beboerhuset på Poul la Coursvej, den 18/10: Joan Løvendahl, Pii Ghorwal,
Karen Bodil Ravn, Samarek Moosavi, lille Ali Reza Moosavi, Sonja Dygaard og Birtha Hansen.
Interwiev med to vel integrerede unge i Højvangen:

FARVEL TIL RASMUS
Goddag til Mikkel og Iman

FAMILIEKURSUS
Leg og læring for børn og voksne

Molly Azeemi

Abdi Q Fiidow

LAD OS VÆRE

Fælles
om

Højvangen

Af Charlotte Strandgaard

Tillykke til Højvangen med en ny fireårig boligsocial helhedsplan. At der fortsat skal være
et øget fokus på lige præcis det almene boligområde i Højvangen er ingen selvfølge, da der
i de seneste år er blevet skåret kraftigt ned på
det tilskud, der gives til disse indsatser. Men
heldigvis har Skanderborg Kommune steppet
op på sit bidrag, og sammen med Skanderborg
Andelsboligforening, Midtjysk Boligselskab og
Landsbyggefonden giver det plads til en helhedsplan. Efter 14 år med Projekt Højvangen
igennem tre helhedsplaner – skiftes navnet nu
ud. Fremover vil den boligsociale indsats kendes som Fælles om Højvangen. En navneændring kan være svær at sluge og tager tid at
vænne sig til – så det er helt ok og forståeligt,
hvis vi også fremover bliver kaldt for Projektet.
Meningen med det nye navn er at lægge afstand til projektdelen. Et projekt er i sagens natur midlertidigt, og med den nye helhedsplan
ønsker vi at skabe noget varigt. Vi ønsker også
at signalere, at forandringer skabes i fællesskab
– og at vi kun sammen kan gøre Højvangen til
et endnu bedre sted at leve og vokse op.
Der vil gå lidt tid, inden det nye navn er implementeret på facebookside, hjemmeside, logo
osv. Rent organisatorisk er det boligsociale
arbejde rykket tættere på Skanderborg Kom-

mune, hvilket betyder at der sidder kommunale
folk i de tre nye styregrupper, der er dannet (én
for hvert indsatsområde).
Tidligere var der kun én styregruppe i Projekt
Højvangen, og den bestod i høj grad af beboerdemokrater og formænd for aktiviteter i
Højvangen. Det er dog vigtigt for helhedsplanen også fremover at have et godt samarbejde
med de fire afdelingsbestyrelser, der indgår i
planen.
Og hvad skal der så ske i den nye plan? Det kan
du læse mere om på de følgende sider.
Vi – boligsociale medarbejdere har desuden
været så heldige at få vores kontrakter forlænget, og vi er meget taknemmelige for at få lov
til at fortsætte arbejdet på denne fine plet.
Til slut skal lyde en stor TAK til alle, der har
bidraget med stort og småt til at gøre Projekt
Højvangen til et stærkt og godt projekt, der har
haft stor betydning for rigtig mange mennesker
og for området som helhed. På hver sin unikke
måde har så mange mennesker bidraget til at
gøre livet her i Højvangen bedre for alle.
Tak til de mange samarbejder med jer beboere, afdelingsbestyrelser, og andre frivillige. Tak
til Skanderborg Kommune og boligorganisationerne for at være visionære nok til at sætte
forandringer i gang. Tak til alle de mange samarbejdspartnere i Højvangen – og ”ude i byen”
- ingen nævnt- ingen glemt - men det er blevet
til mange igennem årene. Uden alle jer ville
Højvangen ikke være det samme.
Vi håber, at i også fremover har lyst til at være
”Fælles om Højvangen”.

rlotte

ha
Peter og C
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Farvel til børneholdet
I bagende sol og bidende frost har Børneholdet i
Højvangen igennem mange år troppet op ved Haverne på Grundtvigs Vej sammen med Tine og Peter
og frivillige voksne. Den primære aktivitet har været
at lave mad – over bål, i pizzaovn og på grill udendørs. Derudover er der blevet leget, snakket, gået
til hånde, ristet skumfidusser og dannet venskaber.
Børneholdet har også taget på ture sammen og
overnattet i området og meget andet.
Men Børneholdet slutter med Projekt Højvangen,
og tirsdag 7. december var holdet på en afslutningstur til skøjtebanen i Aarhus. Heldigvis kan områdets
børn komme i Åndehullet, gå i klub – og fritidspas til
fritidsaktiviteter.

Tusind tak til Tine

Med afslutningen af Projekt Højvangen siger vi farvel til Tine Sædholm Pedersen, der har været ansat siden 2018. I begyndelsen var Tine tovholder på
haveprojektet men hurtigt blev hun også en skattet børne- og ungemedarbejder. Med sin rolige og
tålmodige væremåde har hun været det faste holdepunkt for Børneholdet om tirsdagen og Haveholdet på Grundtvigs Vej om torsdagen, ligesom hun
har stået for børnedelen af Familiekurserne. Flere
af børnene på Børneholdet har endda opkaldt holdet efter hende: ”Vi går til Tine om tirsdagen”. På
Haveholdet har Tine været den sagkyndige med sin
uddannelse som økologisk landmand. Sideløbende
med sine jobs i Højvangen har Tine arbejdet boligsocialt i Gellerup. Hun er nu startet fuldtidsjob
derinde, og derfor passer det fint, at Børneholdet
slutter og Haverne er overgået til afdelingsbestyrelsen i Afd. 17. Heldigvis har Tine lovet at kigge forbi
Højvangen af og til.
Tusind tak, Tine for alt det, du har givet til Højvangen. Vi ønsker dig alt det bedste i Gellerup og i
fremtiden.

Fra Højvangen til Sydfyn
Sognepræst Jendre Nørby Fyhn, hans hustru Anne
og deres to børn har rykket teltpælene op i Højvangen for at plante dem i Ollerup på Sydfyn.
Jendre var blevet et kendt ansigt i caféen på Grundtvigs Vej, som han fast besøgte en gang om måneden. Her nød mange godt af hans humør og indsigt.
I Projekt Højvangen har vi været glade for samarbejdet med både Jendre og med Anne, der indtil
coronaens nedlukning i 2020 stod for Fortællehulen
i Børnehuset.
Tak til jer begge for jeres engagement i området.
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Frank er flyttet fra Højvangen efter 45 år
Af Charlotte Strandgaard

Frank Nielsen er et meget kendt ansigt i Højvangen.
Ud over at have deltaget aktivt i aktiviteter i området – så er han én af de ”længstboende” beboere
i Afd. 17.
Året var 1976, da han sammen med sin ekskone flyttede ind på NFS. Grundtvigs Vej 13. Da de få år
senere ventede deres første barn, fik de i stedet en
større lejlighed på Chr. Kolds Vej 8. Her boede de i
32 år, mens sønnerne Jan, Kim og Per voksede op.
Siden fulgte en skilsmisse og behov for en mindre
lejlighed, og Frank rykkede til Grundtvigs Vej igen.
Denne gang først til nr. 5 og efter renoveringen til
nr. 3. Men siden han i foråret blev indlagt og efterfølgende har været på Kildegården til genoptræning, har han erkendt, at han ikke længere kan bo i
Højvangen. Opgangen har været på besøg hos ham
i hans nye og lyse lejlighed på Dagmargården.
- Det er klart, at jeg har været ked af, at jeg ikke
længere kunne bo i Højvangen. Men når det er sagt,
så har Dagmargården overrasket mig positivt, siger
han med sit velkendte smil.
Fra stuen er der en flot udsigt ned mod Søbyen, og
han kan holde øje med livet lige udenfor vinduet,
når han sidder ved sin computerskærm.
- Både personalet og beboerne her er rigtig søde,
så jeg kommer nemt i snak med nogen. Og der
foregår også mange ting her – i denne her uge får
vi f.eks. besøg af en pølsevogn ude på p-pladsen,
griner han, der om nogen kan sætte pris på en god
pølse efter 20 års arbejde på Tulip.

Efter sit sygdomsforløb vil benene stadig ikke helt
adlyde ham, så Frank kæmper med genoptræningen og har også smidt næsten 50 kilo i den proces.
- Det er jeg selvfølgelig meget stolt af. Jeg ser frem
til, at jeg får en elektrisk kørestol, så jeg selv kan
komme lidt mere rundt hernede og ikke være nødt
til at bede personalet om hjælp til det. Han glæder
sig også over, at familie og venner fra Højvangen af
og til kigger ind til ham i den nye bolig.
- Når jeg nu ikke kan komme derop, er det rart, at de
kan besøge mig her, siger han.

Er du dreng – og kan du lide musik og sang?
Et helt nyt kor har set dagens lys – og så lige her i
Højvangen.
Det er Skanderborg Kulturskole i et samarbejde med
menighedsrådet i Skanderborg, der tilbyder drenge
i 3. - 5. klasse at gå til kor gratis.
Lederen af koret er operasanger Daniel Kjær Holmberg, der glæder sig over, at muligheden for at skabe et nyt kor er opstået.
Koret øver hver mandag kl. 16.00 - 16.45 i Kirkecenter Højvangen.
Ud over at synge håber initiativtagerne også på, at
der vil opstå et godt fællesskab i koret, og derfor vil
der også være nogle sociale arrangementer. F.eks.
er der i januar en øve-weekend i Lalandia.
Koret har desuden et samarbejde med Clement Koret i Aarhus, som de skal arbejde sammen med om
en koncert.
Hvis man gerne vil prøve at være med, møder man
bare op i Kirkecentret mandag kl. 16.

Drengekoret bygger på værdierne: sangglæde, fællesskab og engagement.
Skanderborg drengekor har base i Højvangens Kirkecenter i Skanderborg, men er
hele provstiets drengekor.
Den nye kirke i Højvangen er på tegnebrættet, og når den står færdig, skal drengekoret bidrage med sang til højtiderne.

Læs mere

skanderborgdrengekor.dk

Kontakt korleder

daniel.kjaer.holmberg@skanderborg.dk
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Fælles
om

Højvangen

Tekst og foto: Charlotte Strandgaard

I den nye helhedsplan ”Fælles om Højvangen” har
Skanderborg Kommune ydet et større bidrag i forhold til de tidligere helhedsplaner. Det betyder, at
kommunalt ansatte som UU - vejledere, sundhedsplejersker, sundhedskonsulenter samt ansatte i daginstitutioner og skole kommer til at arbejde tættere sammen med de boligsociale medarbejdere om
indsatserne. Organiseringen af helhedsplanen er
også ændret, sådan at der nu er tre styregrupper –
én for hvert indsatsområde, som du kan læse om på
de følgende sider.

BESTYRELSE
”FÆLLES OM HØJVANGEN”

Erling Weber Jensen,
direktør i Skanderborg Andelsboligforening
Anita Skarragaard Didriksen,
forretningsfører i Midtjysk Boligselskab
Lars Clement,
kommunaldirektør i Skanderborg kommune
Lisbet M. Jensen,
chefkonsulent i Skanderborg Kommune

Vision
”Højvangen skal være et trygt boligområde, hvor
alle bidrager med det, de kan. Højvangen skal være
et godt sted at vokse op, og børn og unge skal
have gode muligheder for at klare sig godt. Den boligsociale indsats skal være en platform for et bredt
samarbejde mellem kommune og civilsamfund. Beboerne i Højvangen skal være aktive medborgere
med muligheder for uddannelse, job eller anden
meningsfuld beskæftigelse, og skal opleve sig selv
som skabere af eget liv og som en del af et fællesskab”.
- Udviklingen i Højvangen viser, at vi kan
skabe positive forandringer, når vi løfter i flok
sammen med områdets beboere. Højvangen
har rykket sig meget, og jeg er glad for, at
Landsbyggefonden, Byrådet, Skanderborg
Andelsboligforening og Midtjysk Boligselskab
er enige om at fortsætte det gode arbejde.
Frands Fischer, borgmester

6

- Jeg er især meget glad for, at vi kan arbejde
videre med Familiekurser og Lommepengejobs. Det er to indsatser, der har og stadig betyder enormt meget for familierne i området
Erling Weber Jensen,
direktør i Skanderborg Andelsboligforening

- Det er virkelig godt, at det boligsociale
arbejde i Højvangen fortsætter. Der er rigtig
mange af vores beboere, der har haft stor
gavn af Projekt Højvangen.
Anita Skarregaard Didriksen,
forretningsfører i Midtjysk Boligselskab

Familiekurser i Højvangen fortsætter i den nye boligsociale indsats. Mange familier har de seneste fem år gennemgået et kursusforløb med Jytte og Peter. På kurserne er
stemningen altid god og kærlig, og både børn og voksne
danner netværk med andre i området.

Uddannelse og Livschancer
Tekst og foto: Charlotte Strandgaard

Igennem alle år med helhedsplan i Højvangen har
der været fokus på børn og unge og deres muligheder i livet. Det vil fortsat være et omdrejningspunkt i
Fælles om Højvangen. Familiekurserne i Højvangen
har kørt i fire år og har haft stor succes med at hjælpe forældre til at opbygge deres egne kompetencer
ind i familielivet. Et godt familieliv og gode vilkår for
børn fra starten giver det bedste afsæt for at få et
godt liv. Og vi ved, at alle forældre gerne VIL skabe de bedst mulige betingelser for deres børn, og
den motivation vil vi gerne gribe. Vi ved også, at alle
kan lykkes med at skabe forandringer for sig selv og
sine børn – og jo tidligere, man begynder at arbejde
med sig selv og dét man har med i sin baggage, jo
bedre. I hvert fald når det gælder om at bryde uhensigtsmæssige mønstre, som man ikke ønsker skal gå
videre til børnene.

Fokus på det gode familieliv
Familiekurserne i Højvangen fortsætter i den nye
plan med Jytte Ramlov og Peter Gregersen som
tovholdere. I tråd med kurserne kommer også et tilbud til forældre på barsel om at deltage i forældre-

AKTIVITETER:

Forældregrupper (for forældre på barsel)
Familiekursus
Fremtidsværkstedet

grupper – det er egentlig de mødregrupper, vi
kendte tidligere. Men nu gælder tilbuddet selvfølgelig både far og mor. Mødregrupper blev
nedlagt i Skanderborg Kommune for nogle år
siden og erstattet af tilbuddet Familieiværksætterne. Vi ønsker dog et endnu bedre tilbud her i
Højvangen – både for at give nybagte forældre
de allerbedste muligheder for at være forældre,
men i høj grad også for at skabe netværk mellem familier i Højvangen. Forældregruppe- indsatsen bliver til i et samarbejde mellem Sundhedsplejen, Dagtilbud Højvangen og ”Fælles
om Højvangen”, og vi forventer at kunne starte
den første gruppe op efter sommerferien 2022.

Fremtiden er din
Velkommen til Fremtidsværkstedet. Her kan
børn og unge mellem 13 og 29 år få hjælp til
at træde nogle skridt i retningen af den fremtid, de drømmer om. I Fremtidsværkstedet vil
der være kompetente voksne, der kan hjælpe
de unge med f.eks. lommepengejob eller et
fritidsjob. Der vil være UU- vejledere, der kan
hjælpe den unge med at tage hånd om sit eget
liv og skabe kontakt til de relevante tilbud, der
findes for unge. I løbet af 2022 arbejder vi videre med at skabe Fremtidsværkstedet, og vi
håber på, at nogle af områdets unge vil komme
med input til os også.

I STYREGRUPPEN SIDDER:

Søren Buch,
Fagchef, Børn og Unge, Skanderborg Kommune
Unna Koldbæk, Leder af Dagtilbud Højvangen
Jeppe Fly, Skoleleder på Niels Ebbesen
Skolen
Trine Lydiksen, Afdelingsleder i Sundhedstjenesten
Kathrine Rud, Centerchef, Unge, Uddannelse og Rusmiddelbehandling
Lisbet M. Jensen, Chefkonsulent i Byrådssekretariatet, Skanderborg Kommune.
Charlotte Strandgaard, projektleder i ”Fælles om Højvangen”

Børn på Familiekurset hygger og leger enten i Børnehaven Regnbuen eller som på billedet i Frivilliglejligheden på Poul la Cours Vej 17, mens de voksne
lærer en masse nyt.
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Beskæftigelse
Af Charlotte Strandgaard

Når Indenrigs- og Boligministeriet laver deres lister
over boligområder (den tidligere ghettoliste kaldes nu for parallelsamfundslisten kigger de på fem
parametre. Der kigges på beboerne i områdets tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveauet,
indkomstniveauet samt andelen af beboere med
indvandrerbaggrund og andelen af beboere, der
har været sigtet for overtrædelse af straffeloven eller lov om euforiserende stoffer. Her i Højvangen er
det beboernes uddannelsesniveau og tilknytning til
arbejdsmarkedet, der betyder, at vi er kategoriseret
som et såkaldt forebyggelsesområde. Altså et sted,
hvor man vil forebygge en placering på ”listen over
udsatte boligområder” eller ”parallelsamfund”.
Derfor er der i ”Fælles om Højvangen” et indsatsområde, der hedder ”Beskæftigelse”. For enden af
bordet, som formand for styregruppen for den indsats sidder Skanderborg Kommunes beskæftigelseschef. Med i styregruppen er også UU-chef Kathrine
Rud, fordi indsatsen i høj grad vil rette sig mod at
hjælpe unge videre i uddannelsessystemet i form af
et fremskudt tilbud om UU - vejledning her i boligområdet. Rent praktisk vil tilbuddet ligge sammen
med Fremtidsværkstedet, som er beskrevet på forrige side. Det er også her, børn og unge fra de er 13
år også fremover kan få et lommepengejob og på
den måde få en god start på arbejdsmarkedet og
samtidig tjene lidt penge.
I ”Fælles om Højvangen” ligger ligesom i ”Projekt
Højvangen” også en sundhedsindsats. Fordi det at

I STYREGRUPPEN SIDDER:

Jørgen Erlandsen,
beskæftigelseschef, Skanderborg Kommune
Kathrine Rud,
Chef for UU, Rusmiddelcentret, Skanderborg
Kommune
Signe Kroman Mølhave,
Projektleder for indsatsen: ”Trivsel i Ungelivet”
Lisbet M. Jensen, Chefkonsulent i byrådssekretariatet, Skanderborg Kommune
Charlotte Strandgaard, ”Fælles om Højvangen”

AKTIVITETER:

Lommepengejobs
Fremskudt UU-vejledning
Sundhedstilbud
tage vare om sig selv og sit helbred kan være en
god start på at sørge for bedre livsvilkår for sig selv.
Det betyder, at sundhedskonsulent, Line Vindbæk
Andersen og nogle af hendes kolleger fortsat vil
være at finde i Højvangen med bl.a. motionshold
og rygestop-kurser. Line er blevet et kendt ansigt i
Højvangen, og det er vi glade for, at hun skal blive
ved med. Det er også muligt at booke en sundhedssamtale med Line, hvor man kan få snakket om sin
egen sundhed og begynde at tage små skridt i en
god retning.

Velkommen til Kildevænget
Kildevænget og de 67 lejemål og 153 beboere er
fra 1. januar 2022 omfattet af den boligsociale indsats ”Fælles om Højvangen”. Det skyldes de socioøkonomiske data, som Landsbyggefonden, boligorganisationerne og kommunen kigger på, når de skal
tage stilling til en eventuel ekstraordinær indsats i
området. Det er tal, der siger noget om, hvor mange
beboere der er i uddannelse eller job, hvor mange
der er indvandrere, hvordan indkomstniveauet er,
og hvor mange beboere der er dømt for overtrædelse af straffeloven eller lov om euforiserende stoffer.
Et stort velkommen til ”Fælles om Højvangen” – vi
glæder os til at samarbejde med jer.
Jørgen Højlund- Carlsen har boet i Afd. 30,
Kildevænget i 40 år, og været formand for afdelingsbestyrelsen i 35 år. Han fortæller om en rolig afdeling med
beboere i alle aldre:
- Her er mange familier, der gerne vil bo i rækkehus med
have, men vi har også nogle ældreboliger her, fortæller
formanden.
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Medborgerskab og sammenhængskraft
Af Charlotte Strandgaard

I de tidligere helhedsplaner har der været meget
fokus på tryghed og trivsel for beboere i området.
Fremover hedder det i stedet Medborgerskab og
sammenhængskraft og handler om, at alle skal føle
sig som en del af et større fællesskab, og at man er
en ligeværdig og aktiv borger. Alle skal føle sig som
en del af enten små fællesskabet som familier og
skoleklasser eller de lidt større som foreningslivet,
arbejdspladser eller det kommunale fællesskab.
Projekt Højvangen har igennem alle årene arbejdet
med at skabe positive fællesskaber i området. Heldigvis får vi mulighed for at fortsætte med det i nogen grad, og det betyder, at vi også kan hjælpe med
at stable Sommerfesten på benene i de kommende
år. Vi kan også hjælpe frivillige beboere, der ønsker
at tage initiativer i området.

Bydelsmødrene bliver

Bydelsmødrene har eksisteret siden 2011 og
altid som en del af Projekt Højvangen. Kvinderne er et stort aktiv for området, hvor de holder Kvindecafé hver tirsdag for alle kvinder og
fungerer som bindeled mellem integrationsborgere og de tilbud, der findes i området og
kommunen. Bydelsmødrene uddanner sig løbende med faglige oplæg hver måned, så de
er godt klædt på til at hjælpe andre kvinder.
Bydelsmødrene bliver også en del af ”Fælles
om Højvangen”, og vi håber på, at kunne opkvalificere nogle af kvinderne endnu mere, så
de i endnu højere grad kan hjælpe nye familier
i området.

AKTIVITETER:

Bydelsmødre
Fællesskabsaktiviteter
Boligsocial vicevært

I STYREGRUPPEN SIDDER:

Charlotte Strandgaard, projektleder i Fælles om
Højvangen
Peter Gregersen, projektmedarbejder i Fælles om
Højvangen
Lisbet M. Jensen, chefkonsulent i byrådssekretariatet
Hanne Lykkeskov, frivilligkoordinator i Skanderborg
Kommune

Bydelsmødrene har et stærkt fællesskab. Her går
nogle af dem afsted i samlet trop for at afgive deres
stemme til kommunalvalget.

Den boligsociale vicevært

Som noget nyt får vi i ”Fælles om Højvangen”
en boligsocial vicevært. Mange i området kender Peter Gregersen, som i den nye plan også
kan føje en ny titel og funktion til sit job. Beboere i området kan henvende sig til den boligsociale vicevært med bekymringer, konflikter,
tvivl eller ønske om at handle på noget i eget
liv eller for fællesskabet i området. Det vil også
være en opgave for den boligsociale vicevært
at hjælpe børn og unge ind i fritids- og foreningstilbud i området.

Peter Gregersen er kendt af mange i området. Her er han
sammen med Bjørn Hansen til Sommerfesten i 2019.
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Det sker i Højvangen
Tøjkælderen

I Tøjkælderen på Chr. Koldsvej 1
kan man få gratis børnetøj
og dametøj. Tøjkælderen modtager også gerne brugt tøj i åbningstiden.
Tøjkælderen er åben hver onsdag
kl. 19-21 og den første lørdag i
måneden kl. 12-14.

Motionshold
Hver tirsdag kl. 11.30- 12.30 er
der mulighed for sved på panden
og smil på læben. Line Vindbæk
Andersen står for sjov motion i salen i beboerhuset på Grundtvigsvej. Alle kan være med og efter
træningen er der kaffe og frugt.

Café PLC

Cykelværkstedet

Hver onsdag kl. 10-12 og mandag kl. 19-21 er der kaffe på
kanden i Beboerhuset på Poul
la Cours Vej. Caféen er åben
for alle - uanset hvor man bor.
Caféen arrangeres af afdelingsbestyrelsen i Afd. 39.

Cykelværkstedet på Grundtvigsvej 19 er som regel åben om lørdagen kl. 10-13.

Økonomisk Rådgivning
KFUM´s Sociale Arbejde tilbyder
økonomisk rådgivning i det lille
kontor ved vaskeriet på Poul la
Cours Vej.Det er tirsdage i ulige
uger kl. 16-18.
Man skal ringe og bestille tid på
tlf: 60900725, så sættes der en
time af til rådgivningen.

Caféen

Hundeskoven
Hundeskoven er for alle hunde
og deres mennesker og ligger på
Grønnedalsvej. Har du lyst til at
give en hånd i hundeskoven, er
du mere end velkommen.

10

Bydelsmødrene er en forening for
kvinder, der har taget uddannelsen til bydelsmor.
Bydelsmødrene holder til i børnehuset og mødes den sidste tirsdag i måneden.
Der er Kvindecafé for alle kvinder
hver tirsdag kl. 15-17 i børnehuset
på Grundtvigsvej

Håndarbejdsklubben

Krea
Krea på Poul La Cours Vej 13, st.
hver torsdag kl. 10 - 16 og igen fra
kl. 19-21.30.
Tag dit strikketøj eller andre kreative projekter med. Vi har symaskiner og lidt forskellige materialer.
Der er kaffe og te på kanden

Bydelsmødrene

Gratis. alle over 18 år er velkomne. Mandag kl. 19-22
Beboerhuset Grundtvigsvej 50
Caféen i beboerhuset på Grundtvigsvej er åben for alle mandag-fredag fra kl. 8 og indtil, der
er ikke flere folk i cafeen - dog senest kl 13:30. kaffen er gratis, og
morgenbrød kan købes for 10 kr.

Lektiecafé for indvandrere
Mandag og torsdag kl. 19-21
Poul la Coursvej 17, st.
Det er frivillige fra Dansk Flygtningehjælp, der står for aktiviteten. Lektiehjælpen er for både
børn og voksne.
Kontaktperson:
Per Vester, tlf: 26320213

Åndehullet

Frivillige forældre åbner hver torsdag kl. 19-22 i Åndehullet i gavlen
på Chr. Koldsvej 10. Her kan børn
og unge fra 10-17 år mødes til
hygge og fællesskab.

Her kan du følge med
i dit boligområde

f

Som tilflytter kan det være svært at vide, hvilke facebookgrupper man med fordel kan være med i.
Der er efterhånden mange forskellige her i området, og her er et udpluk af dem.

Beboer forum afd 39

Administreres af afdelingsbestyrelsen i Afd. 39, og her
er der opslag om aktiviteter i
afdelingen men også andre nyttige informationer om afdelingen – ligesom beboere hjælper
hinanden herigennem.

Grønnedalsparken Afd. 17

Beboergruppe, der er oprettet
af beboere i afdelingen. Her
deles informationer om aktiviteter, men det er også her, man
kan spørge, om der er andre
uden tv-signal.

Projekt Højvangen

Her deles nyheder fra Projekt Højvangen. Med den nye
plan ”Fælles om Højvangen”
får helhedsplanen en ny facebook-side, men indtil videre er
det stadig ”her det sker”.

Højvangens Fællesskab

Denne gruppe er en fælles
gruppe for alle, uanset hvor
man bor i Højvangen. Her deles informationer om arrangementer og meget andet.

Midtjysk Boligselskab

Her kan du følge boligselskabet. Se indvielse af nye boliger
og meget mere.

Bydelsmødrene
i Skanderborg

Dette er en privat gruppe for
bydelsmødre.

Åndehullet 9-18år

Her kan man følge med i, hvad
der sker i Åndehullet.
Senest har der været opslag
om ”Spis flest pandekager” og
julehygge.

Tøjkælderen, Højvangen

I denne gruppe kan du holde
øje med, hvornår der er åbent i
Tøjkælderen. Som noget nyt er
der åbent om lørdagen.

Skanderborg
Andelsboligforening

Her kan du følge nyheder fra
SAB.

Højvangens Hundeskov

Facebooksiden til områdets
firbenede venner.
Her efterspørges hunde-legeaftaler, reklameres for arrangementer i Hundeskoven og
deles hundeviden.

beboernes gruppe, afd. 17
Dette er en privat gruppe for
beboere i Afd. 17
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Lene giver varme til hjemløse
Tekst og foto: Charlotte Strandgaard

Torsdag 23. december pakker Lene Pedersen, der
bor på NFS. Grundtvigs Vej 3, sin bil med bløde pakker og julebag. Senere bærer hun det hele ind på
banegården i Aarhus, hvor hun forventer at kunne
glæde alle de hjemløse, der den dag har slået sig
ned der med alle sine ejendele.
Året rundt er hendes strikkepinde glødende, mens
hun producerer trøjer, huer, vanter og halstørklæder
i enorme mængder. Og hun ved, at hendes arbejde
er til glæde og gavn, for det er nu syv år siden, hun
første gang troppede op på banegården med favnen fuld af næstekærlighed.
- Det startede med, at der lå noget strikketøj i venteværelset hos min læge, som man kunne strikke videre på, mens man ventede. Jeg fik at vide, at det
var til hjemløse i Aarhus, og så var jeg tændt. Da jeg
kom hjem, begyndte jeg at strikke huer af restegarn,
fortæller Lene Pedersen, mens hendes hænder holder en sjælden pause fra det grønne strikketøj.
Hun husker stadig, da hun den 2. december 2014
mødte op på banegården med 22 hjemmestrikkede
halstørklæder – alle sirligt pakket ind i papir og med
bånd og kort.
- Jeg glemmer aldrig nogensinde én, der sad helt
alene Han græd og sagde: ”Aj, skal jeg have en julegave”, fortæller 69- årige Lene Pedersen.

Nyt syn på livet
Det er smilene og glæden fra de hjemløse, der holder hendes leddegigt-ramte hænder i gang i hvert

et ledigt minut af døgnet.
- Når jeg sidder og strikker, tænker jeg på deres glade ansigter. På den måde giver strikkeriet også mig
varmen – for det er blevet hele mit liv, siger hun,
der også medbringer tæpper, som hendes veninde
strikker til de hjemløse.
Lene Pedersen har ikke selv fået børn men har et par
låne- børnebørn, som hun elsker højt.
- Dem strikker jeg også til, og sammenlagt har jeg
strikket 48 trøjer til dem og til de hjemløse på halvandet år. Hvis jeg ikke havde strikketøjet, ville jeg
gå helt i stå, og selvom min læge vil have mig til at
skære ned på grund af gigten, så stopper jeg ikke,
siger hun fast.
Igennem de syv år, Lene Pedersen har klædt hjemløse på til vinteren, er hun kommet til at kende nogle
af dem ved navn. Men hun overraskes også af, hvor
mange nye, der kommer til – heriblandt også helt
unge mennesker.
- Jeg har fået et andet syn på livet igennem mødet
med de hjemløse. Jeg har det jo f.eks. ikke hårdt i
forhold til dem, og det tænker jeg på, hvis jeg skulle
finde på at have ondt af mig selv.
Lene Pedersen er pensionist, og derfor gælder det
om at finde gode tilbud på garn, så der kan blive så
meget som muligt varmt strik til hjemløse.
- Selvom jeg ikke har meget selv, har jeg noget, jeg
kan dele ud af. Det er en stor glæde for mig, at jeg
kan gøre noget for andre, siger Lene Pedersen.

Hvis man får lyst til selv at strikke til hjemløse
eller har garn eller varme huer i overskud, er
man velkommen til at kontakte Lene Pedersen
på tlf: 5360 2361.

Det grønne strikketøj med det smukke mønster skal blive
til et halstørklæde til en mand, som Lene ofte har mødt
inde på Aarhus Banegård.
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En hue og et tæppe ligger klar til jul. Tæppet er strikket
af Lenes veninde.

Nye bydelsmødre uddannet til at hjælpe
Endnu en skøn flok kvinder har taget uddannelsen som Bydelsmor. Tirsdag 7. december afsluttede de efterårets uddannelse med diplomoverrækkelse ved borgmester, Frands Fischer på Fælleden.
Kæmpe tillykke til hele holdet og velkommen i foreningen ”Bydelsmødrene i Skanderborg”.

Storelegeland - den sjoveste ferietradition
Endelig! I uge 42 var der igen Storlegeland efter to
corona- aflysninger. Børnene havde heldigvis ikke
glemt, hvordan man giver den gas i Tarzanland,
med dødbold, udklædning og ansigtsmaling. I år
blev der også støbt gipsmasker og løbet et langt
udendørs orienteringsløb. Som en kær og uundværlig del af traditionen serverede Lone Rask og hendes
hjælpere saft, boller og frugt i caféen.
Men hvad så nu, hvor Projekt Højvangen slutter og
en ny helhedsplan går i gang? Indtil videre har vi
fået lov at lege videre i 2022, mens vi fortsat forsøger at finde en bæredygtig løsning, der kan sikre
Storlegelands fremtid.

Tjek Åndehullet ud
Af Marianne Nielsen

Der kommer fortsat unge hver torsdag aften og
”hænger” ud. OG der er altid plads til flere. Vi kan
godt lide at lave små konkurrencer i evt. bordfodbold eller dart, hvor man kan vinde små præmier.
Vi hygger meget i Åndehullet og laver aktiviteter,
som de unge har lyst til. Nogle spiller PlayStation,
mens andre spiller brætspil.
Sommetider spiller vi dødbold i Beboerhuset, og
andre gange tager vi på tur. F.eks. var vi i Tivoli Friheden med de unge i efterårsferien.
I december har vi julehygget og haft juleafslutning
med pakkeleg. Så hvis du som ung mellem 9 – 18 år
sidder derhjemme torsdag aften, så kom ned i Åndehullet og tjek det ud (Ta’ gerne en forældre med,
hvis du vil). Vi har bordfodbold, bordtennis, PlayStation, dart, brætspil, kreativ – for bare at nævne nogle
af tingene. Vi er ni frivillige voksne, som deltager to
personer på skift hver torsdag. På vores FB-gruppe
Åndehullet 9-18 år ligger der gerne en kalender et
par måneder frem, og det er også her vi lægger relevante oplysninger op om Åndehullet.
Vi ses

God jul fra

Marianne
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Nyt fra Afd. 39
Glædelig jul og godt nytår
Af Maiken Poulsen, formand

Da Projekt Højvangen i sin nuværende form slutter
d. 31. december 2021, er denne udgave af Opgangen den sidste i denne omgang.
Der er mange beboere, der har været glade for
bladet (inkl. mig), og det er lidt vemodigt at skrive
dette indlæg til det uigenkaldeligt sidste nummer af
Opgangen.
Bestyrelsen ville rigtig gerne have et beboerblad i
vores afdeling, men vi har ikke ressourcer eller nok
frivillige til at hjælpe os med at lave et blad til alle
beboerne i afdelingen.
Så hermed en opfordring til alle jer beboere - hvis i
har lyst til at lave et beboerblad, så støtter bestyrelsen fuldt ud op om projektet.
Mens jeg skriver dette, har vi afholdt det sidste arrangement i 2021.
Der har ikke været så meget pga. corona, men da
der blev åbnet op for hele samfundet igen, var vi
hurtigt ud med aktiviteter og arrangementer, så året
ikke gik "helt til spilde".
Vi har lige haft vores "Julehygge", som er sidste arrangement i 2021, og det var der desværre ikke den
store tilslutning til.
Vi evaluerede efterfølgende arrangementet og besluttede os til at ændre det lidt til næste år. Der vil
det blive afholdt sammen med en af vores aftencafeer i 2022.
Vi håber på et godt 2022, og hilser det nye ”Fælles om Højvangen” velkommen og ønsker dem alt
godt!
Glædelig jul og godt nytår til alle vores beboere.
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Krea-klubben på Poul la Cours Vej 13 er
fuld af snak og kreative sysler hver torsdag – både dag og aften. Kig forbi.

FASTE AKTIVITETER I AFD. 39
Af Iben Hansen

Hver mandag aften er der cafè
for alle i Fælleshuset. Der er kaffe/
te, juice og kage. Det er gratis.
Det er kl.19-21.
Onsdag formiddag er der cafè
for alle i Fælleshuset. Der er kaffe/
te, juice og kage. Det er gratis.
Det er kl.10-12.
Bestyrelsen har kontortid hver
tirsdag kl 19-21. Vi sidder i vores
kontor i opgang 25. Så har du et
spørgsmål eller brug for hjælp,
så sidder vi klar til at hjælpe.
Bestyrelsen holder ferie
fra den 17/12-2021 til
den 03/01-2022.

Krea-klub på Poul la Cours Vej 13, st. er åben
hver torsdag kl. 10-16 og kl. 19-21.30.
Alle er velkomne.
Kaffe, the og juice er gratis.

Krea-klub giver beboere nyt mødested
Tekst og foto: Charlotte Strandgaard

Koncentrationen er dyb, mens farvestrålende perler placeres præcist på pladerne. Alligevel kan der
snakkes på tværs af bordet, hvor Marie, Connie og
Iben sidder med hver deres perleprojekt. Rikke er
også mødt op denne torsdag i den nye Krea-klub
på Poul la Cours Vej 13 i stuen. Men hun hygger
sig bare og snakker med de andre. For det er det
vigtigste – at hygge sig og møde andre beboere.
Det er afdelingsbestyrelsen i Afd. 39, der står bag
krea-klubben, som nu har kørt i tre måneder hver
torsdag. Lejligheden blev også før renoveringen
brugt af beboere, men nu hvor den står ny og fin,
syntes bestyrelsen, at der skulle ske noget helt nyt.
- Jeg havde gået og tænkt på, om man kunne lave
en strikkeklub, men da vi kom til at snakke om det,
blev vi enige om, at man kunne lave alt muligt kreativt her, siger Marie, der ligesom Connie også har
stået for beboerhaverne i afdelingen.
Det var også ude i Haven, at de to luftede ideen om
en krea-klub for et par andre beboere, der vendte
tomlen op til den.
Iben havde derimod gået med tanker om et kreahold for børn. En drøm, der ikke helt er lagt på hylden.
- Hvis der skulle komme nogle frivillige, der har lyst,
kan vi måske stable et børnehold på benene, siger
hun.

”Vi har fået god kontakt til lidt flere beboere på grund af Krea-klubben. Nu håber vi
bare, at det spreder sig endnu mere”
Iben Hansen
Kompetent hjælp
Bestyrelsen har indrettet lejligheden med borde,
stole, reoler og nips, der gør lejligheden så hyggelig, at man sagtens kan spendere en hel dag og aften der.
- Vi tænkte, at vi ligeså godt kunne være her hele
dagen, siger Marie, der som de andre initiativtagere

Lejligheden er indrettet med en hyggekrog, hvor man
kan smide benene op og slappe lidt af.

synes, at Krea-klubben er kommet godt fra start.
- Der har været rimeligt mange beboere forbi her.
Nogle for at drikke en kop kaffe, mens andre har haft
nogle omsynings-projekter med, som vi har hjulpet
lidt med, fortæller Iben.
Bestyrelsen har investeret i en symaskine, som man
kan bruge i Krea-klubben. Og så er der endda kompetent hjælp lige i nærheden. Marie er nemlig uddannet syerske, mens Connie har arbejdet på en systue i mange år.
- Vi hjælper meget gerne med råd og vejledning, siger Connie mens hun fremviser flotte perlearbejder,
der er blevet til på krea-torsdagene.
Mange er lavet i hamas-perler, mens andre er 5d-diamanter påsat smukke billeder på lærred.
- Der er nogle ting som f.eks. 5d-diamanter og stof
til at sy, som man selv skal medbringe. Men vi har
f.eks. hamas-perler, maling, lidt garn, papir og farver
og rainbow-looms, fortæller hun videre.
Det er tydeligt, at kvinderne nyder at være kreative
sammen.
- Jeg slapper af ved det, siger Iben, mens de to andre heller ikke kunne undvære det kreative.
- Det er så sjovt at, man kan lave alt. Kun fantasien
sætter grænser. Man skal bruge både sine hænder
og øjne, og det er hyggeligere at sidde her sammen
med andre end alene hjemme hos mig selv, siger
Marie.
Krea-klubben har betydet, at kvinderne kommer
mere ud, end de ellers ville have gjort.
- Ja, jeg kommer i hvert fald mere ud nu, siger Connie, og Marie stemmer i:
- Jeg sidder ikke så meget hjemme og keder mig
mere, og jeg får snakket med flere mennesker, siger
Marie.
- Endelig opfordrer alle tre til, at man kigger ned –
om ikke andet så for at drikke en kop kaffe.
- Det er bestemt ikke et krav, at man er kreativ. Der
kommer f.eks. et par mænd her, og de vil bare snakke og være her, siger Iben.

Connie og Iben stryger de store perleplader.
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Nyt fra Afd. 17
En hilsen fra
Aktivitetsudvalget
Af Marianne Nielsen

I Aktivitetsudvalget har vi i årets løb været udfordret af denne corona og har derfor også haft nogle
aflysninger og udsættelser af arrangementer. Det
lykkedes os at komme til Tyskland igen her først i
november. Vi var først i Tønder, hvor vi var et smut
inde i ”Det gamle Apotek” og købe julepynt. Vi spiste frokost på Café Victoria, inden vi drog videre til
Tyskland for at handle.
Vi kan med sikkerhed fortælle, at vi i Aktivitetsudvalget allerede nu arbejder på at arrangere udflugter i
år 2022. Vi har store forhåbninger om, at Covid-19
IKKE står i vejen for vores planer.
-Vi tager selvfølgelig til Tyskland, vi skal på sommerudflugt, julebanko er også på planen og Sorring Cabaret kommer også forbi i løbet af året. Dette er blot
et udpluk af vores planer.
Vi vil gerne takke jer, som har været med til at støtte
vores ”aktiviteter” i 2021.
Vi håber endnu flere vil være med i år 2022.

EN NY BESTYRELSE
Af Charlotte Strandgaard

Tirsdag 23. november blev der på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Afd. 17 valgt
en ny bestyrelse. Årsagen var, at seks ud af
syv medlemmer havde trukket sig, og derfor
skulle der findes seks nye beboere med mod
og lyst på bestyrelsesarbejdet.
Først skulle der vælges en ny formand, og
det blev Anette Oldenborg Petersen.
Valgt til bestyrelsen blev også Ulrik Holm,
Thorkild Rasmussen, Maj-Britt Sørensen Larsen, Irma Povlsen og Else Hylleberg. Svend
Erik Iversen sad i bestyrelsen i forvejen.
Som suppleanter blev Lotte Graakjær, Eva
Vejle og Sarah Danefeldt Iversen valgt.

Havefolk bydes indenfor i Orangeriet
Af Thorkild Rasmussen

De efterhånden mange mennesker, der har været
med til at dyrke krydderurter og grøntsager i haverne, får nu endnu bedre mulighed for at få jord under
neglene. Og friske grøntsager på tallerkenen.
De mange plantekasser og bede på plænerne bliver
udvidet betydeligt, når det nye orangeri kommer til
næste sommer. En væsentlig del af orangeriet bliver
nemlig bede eller plantekasser, som frivillige haveinteresserede beboere kan bruge.
Som det også har været tidligere, er alle velkomne
til at være med til at tilplante og passe bedene. Men
de grønne lækkerier er ikke forbeholdt dem, der har
sået, plantet eller luget. Alle beboere er velkomne
til at høste og smage på de lokale grøntsager.

Kom og vær med
Tidligere var det Projekt Højvangen og foreningen
”Sammen Gror Vi”, der organiserede haverne. Nu
er projektet overgivet til SAB og orangerigruppen.
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Og de aktive i orangerigruppen vil rigtig gerne høre
fra alle, som har lyst til at deltage i havearbejdet,
sådan at man i god tid kan planlægge forårets og
sommerens arbejde.
Ole Ramy og Svend Erik Iversen fra orangerigruppen
har i øvrigt tyvstartet lidt med arbejdet, idet de har
knoklet med at skifte jorden i alle bede og kasser, og
de har lagt et solidt lag hestemøg på toppen, sådan
at jorden er gødet for nogle lækre grøntsager næste
år. Så hvis der er nogle, der har bemærket en lidt
landlig duft på det seneste, kan det hænge sammen
med hestepærernes indtog i Grønnedalsparken.
Hvis du har lyst til at være en del af havearbejdet,
kan du kontakte en af følgende:
Ole Ramy, tel. 29923815
Thorkild Rasmussen, tel. 28607826
Charlotte Strandgaard, tel. 30742690

Afd. 17´s nye formand er en engageret
kvinde med let til latter
Af Charlotte Strandgaard

Misse Møghe er en selvbevidst ruhåret gravhund på
11 somre. Hunden (der med sin insisterende gøen
efter klap og godbidder minder mere om Fru Fernando Møghe) er den direkte årsag til, at Anette,
hendes kæreste Ulrik og bonusbørnene på 13 og 16
år, i foråret flyttede ind på Grundtvigs Vej 5. Parret
overvejede at købe et hus i området men faldt for
planløsningen i lejligheden helt uden at se den nye
bolig indefra først på grund af coronarestriktioner.
- Og så måtte vi jo have hund – og der var endda
en hundeskov ved siden af, siger Anette Oldenborg
Petersen, der sammen med familien fejrede indflytningen med drinks på altanen den første aften.
- Folk hilste og snakkede med os, så vi følte os bare
velkomne lige fra starten, fortæller 46 - årige Anette,
der siden er blevet mere og mere glad for sit nye
”hood”. Dels fordi beliggenheden med Niels Ebbesen Skolen som nabo fungerer godt for familien,
men også fordi området emmer af aktiviteter og
godt naboskab.
- Der er en sund interesse for hinanden her. Der
blev f.eks. virkelig fulgt med i vores indflytning, og
vi har talt med rigtig mange i den tid, vi har boet
her, siger Anette. Man skal ikke have talt med hende
længe for at mærke et menneske med både hjerte
og engagement. Med sammenlagt 24 års erfaring
i bestyrelser som Det Danske Spejderkorps, en andelsboligforening i Aarhus og Kvindelig Sejlklub i
København– heraf mange af årene som formand, er
det en erfaren kvinde, der nu har sat sig i spidsen for
Grønnedalsparkens beboere.
- Jeg kan bare godt lide at engagere mig, der hvor
jeg er. Jeg kan godt lide at få det maksimale ud af
det, jeg er en del af. Være med til at skabe gode
vilkår – så der sker en positiv udvikling, siger hun.

Afhængig af gode grin
I sit arbejdsliv har Anette Oldenborg Petersen beskæftiget sig med ledelse, systemudvikling og it, og
hedes daglige arbejde er som leder i IT infrastruktur
hos Bestseller i Brande.
- Jeg er ret teknisk orienteret, men den røde tråd
er interessen i mennesker og at få mennesker til at
udvikle sig. Jeg har nogle gange lykkedes med at få
mennesker ud af samme negative rille, siger den nye
formand med et stort smil.
Smilene falder ret nemt, og Anette kalder sig selv for
misbruger af humor og latter.
- Alt morsomt er mit drug (stof, red.). Ligegyldigt
hvor skidt det går, så er der altid noget godt også.
Fravalget af huskøb betyder, at Anette sammen med
sin familie kan nyde sine mange interesser, som tæller korsang, sejlads, yoga, mountainbike-cykling,
skiløb og strikning.

- Jeg vil gerne bruge tiden på at leve og få oplevelser sammen med min familie i stedet for at ordne
hus, siger hun, der glæder sig til at bidrage til udviklingen i Højvangen.
Anette Oldenborg Petersen har dog ikke lagt sig
fast på noget bestemt – og har heller ingen ambition om det.
- Først skal jeg lande godt og finde ud af, hvad beboerne er glade for. Vi skal jo bygge ovenpå succeserne og samtidig prøve noget nyt af. Men jeg vil
gerne skabe noget, der er 100 pct. bæredygtigt –
når Projekt Højvangen ikke er i området længere. Vi
skal værne om helhedsindtrykket af et flot område,
hvor alle har et unikt bidrag ind i fællesskabet, siger
den nyvalgte formand.
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Projekt Højvangen
Charlotte Strandgaard

Poul La Cours Vej

Poul La Cours Vej

Bestyrelsen afd. 39

Bestyrelsen afd. 65

Maiken Poulsen

Tara Grove

Iben Hansen

Sidse Hansen

Marie Hansen

Karin Kofoed

Forkvinde

Formand

Projektleder
Tlf: 3074 2690
charlotte@projekthojvangen.dk

Peter Gregersen

Projektmedarbejder
Tlf.: 4030 9581
peter@projekthojvangen.dk

Næstformand

Jytte Ramlov

Tovholder for
Familieindsatsen
Tlf: 61779338

Haverne
Krea

Katja Bach Dam

Connie Ibsen

Projekt medarbejder
Tlf: 60224207

Haverne
Krea
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Maryan Ali

beboer forum afd. 39

Afsked med
Styregruppen
Af Charlotte Strandgaard

Den 14. dec. skulle styregruppen for Projekt Højvangen
have holdt sit sidste møde.
Men coronasituationen fik mødet udskudt.
Medlemmerne i styregruppen
har været skiftet ud hen over
de 14 år med Projekt Højvangen, men de kvartalsvise
møder har altid fulde af gode
drøftelser om de boligsociale
indsatser. Nogle gange har
der været uenigheder i styregruppen, men stemningen
har altid været god og præget
af ønsket om at ville gøre en
positiv forskel for området og
for beboerne her.
En stor TAK til alle, der igennem årene har bidraget i
Styregruppen og dermed
været med til at skabe positive
forandringer her.
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Mød bestyrelsen

Bestyrelsen træffes hver tirsdag
kl. 19-21 på kontoret på
Poul la Cours vej 25 Tlf: 24985806
bestafd39@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke
kontaktes privat - hverken på deres
bopæl/pr. tlf. eller på sociale medier.

Ejendomsfunktionærer
Poul Erik Sørensen
Flemming Olsen
Finn Dybro
June Emdal
Elmer Østergaard Nielsen

Akut ordning

Beboerne skal ringe til Dansk Industriog Skadeservice: 70500510.

Drift

Driftstelefon 8652 2177, tast 2 for drift

Genhusningskonsulent
Bente Würtz
Mail: silkeborg@bdk.dk

Leje af Fælleshuset

Kontakt bestyrelsen i Afd. 39 på mail:
bestafd39@gmail.com.
Kan kun lejes af beboere i Midtjysk
Boligselskab.
Pris for en weekend:
For beboere i afd. 39 og afd. 65:
1750 kr, depositum 1000 kr. inkl. slutrengøring.
For beboere i andre afdelinger i
Midtjysk Boligselskab: 2500 kr. inkl.
slutrengøring, depositum 1500 kr.
Pris for en enkelt dag:
For beboere i Afd. 39: 1250 kr. inkl.
slutrengøring, depositum 1000 kr. For
beboere i andre afdelinger: 1250 kr.
inkl. slutrengøring, depositum 1500kr.
Fælleshuset er lukket for udlejning 15.
juli til 15 august

Grønnedalsparken

Grønnedalsparken
Bestyrelsen

Bestyrelsen træffes

Ved åben henvendelse:
Anette Oldenborg Petersen I tidsrummet torsdag kl. 19 til 20
kan de træffes i beboerhuset N.F.S.
Formand
Grundtvigsvej 50 eller:
E-mail: afd17sab@gmail.com
tlf. 8651 1150
Træffes ikke på helligdage.
Else Hylleberg

Udlejning af kælderrum

Husansvarlig

Mai-Britt Sørensen Larsen

Al kontakt ang. udlejning af kælderrum, foregår på mail eller telefon til
Eva Vejle: Tlf 53135184 – mail campkaelder@gmail.com. Træffetid følger
Åben bestyrelse, dvs torsdage 19-20

Aktivitetsudvalget
Irma Povlsen
Sekretær

Helle Simonsen, Jane Gadkjær
Jan Gadkjær, Nicolaj Simonsen, Marianne Nielsen
Karina Meyer, Else Hylleberg

Aktivitetsudvalget afd. 17

Svend Erik Iversen

Thorkild Rasmussen
Næstformand

Ulrik Holm

Boligsocial vicevært,
STU-kollegiet
Michael Damkær

Sundhedskonsulent

Akutordning

Udenfor normal arbejdstid kan
SSG-Skadeservice kontaktes på tlf.
70232311 ved akut opståede skader i
eller udenfor boligen. Akutordningen
fungerer i tidsrummet:
Mandag - onsdag kl. 15-07
Torsdag kl. 17-07
Fredag kl. 12 til mandag morgen kl. 07
samt alle helligdage

Åbningstider

Mandag og onsdag:
Tirsdag:
Torsdag:
Fredag:

10-12 &13-15
13-15
13-17
Lukket

Skanderborg andelsboligforening

Lokalinspektør

Fejl og mangler meldes til driftstelefonen: 87932218 på hverdage kl. 8-9 &
kl. 12.30-13.30 (fredage dog kun kl.
8-9) eller på mail: drift@sab-net.dk

Leje af beboerhuset

Beboerhuset udlejes ved åben henvendelse torsdage kl. 19-20
Mail: afd17sab@gmail.com
Tlf.: 86511150 (Torsdag kl. 19-20)
Pris: Beboere: 800 kr,- i leje / 0 kr,- i
depositum. Andre: 2000 kr,- i leje /
1000 kr,- i depositum.

Flaghejsning

Beboere i Grønnedalsparken kan få
flaget hejst på flagstangen mellem
Chr. Koldsvej og Grundtvigsvej.
Kontakt i god tid:
Egon Mortensen, tlf: 31159685
Send en sms mellem kl. 19-20, og
Egon ringer tilbage.

Adm.Skanderborg
Andelsboligforening SAB
Adelgade 106
8660 Skanderborg
Tlf.: 8652 3300
Mail: adm@sab-net.dk
Hjemmeside: www.sab-net.dk

Kontakt
Kontakt

opsøgende medarbejder

Skanderborg Kommunes
Skanderborg Kommunes
opsøgende
opsøgende
team for medarbejder
opsøgende team for 65+
socialt udsatte
Kim Henriksen

Vi besøger borgere
i alderen
65+ på
Kirsten
Clausen,
Vi
besøger
borgere
i
alderen
65+ bl.a.
på
foranledning af henvendelse
fra
Gadesygeplejerske
foranledning af henvendelse
fra
bl.a.
Tlf.: 30529981
Kommunale aktører, frivillig organisationer,
Kommunale aktører,
frivillig
organisationer,
boligforeninger,
private
og andre.
boligforeninger, private og andre.
Vi afdækker sammen med borgeren behovet

Vi afdækker sammen med
borgeren
behovet
Line Vindbæk Andersen
Torben
Christiansen
for, om der kan iværksættes
en relevant
indsats
tlf: 24926013
lva@skanderborg.dk

Grønnedalsparken

for, om der kan iværksættes
en relevant indsats
Socialfaglig
med henblik på at borgeren opnår øget livskvalitet.
medarbejder
med henblik på at borgeren
opnår øget livskvalitet.
Tlf.: 23826134

Kim
Kim Henriksen
Henriksen
Sygeplejerske

Sygeplejerske
Sygeplejerske,
T. 2052 3110
Tlf.: 20523110
T.
3110
M.2052
Kim.Henriksen
M. Kim.Henriksen
@skanderborg.dk
@skanderborg.dk

Lotte
Nygaard
Lotte Nygaard
Nygaard
Lotte
Ergoterapeut

Ergoterapeut
Ergoterapeut
Tlf.:
21649718
T.
2164
9718
T. 2164 9718
M. lotte.nygaard
M. lotte.nygaard
@skanderborg.dk
@skanderborg.dk
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Glædelig Jul

Rigtig glædelig jul

og et velsignet nytår

til alle jer skønne mennesker i Højvangen

Hver eneste dag
i december indtil den
24. december udtrækker
julenissen, Michal to adresser
blandt alle adresser på Poul la
Cours Vej, NFS. Grundtvigs Vej
og Chr. Kolds Vej. Her er nogle
af de heldige vindere, som
har haft besøg af Julenissen.

