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VÆR’ EN DEL AF AKTIV CAMPUS – DELTAG OG
MÅSKE ER DET DIG, DER VINDER EN CYKEL!

KONCERT I CAMPUS – side 4

Fredag den 9. maj afholdes der koncert i

Idéen om en ny gangbro er udarbejdet.

campus området, på den nye amfiscene.
Koncerten er for alle, som har lyst til at
opleve det nye campusområde i brug.
Oplev blandt andet Mads Langer,
Christopher, Nephew, Medina og Magtens
Korridorer.

Gangbroen har trappetrin som tangenter,
der hver især har deres egen lyd, når man
træder på trinnet. Eller rammer trinnet
på en anden bevægelig måde. Denne idé
er inspireret af en såkaldt klavertrappe
fra England. Ud fra dette har campus
arkitektekter bygget videre på idéen.

VIND EN CYKEL - side 5

NY KLAVERGANGBRO - sie 6-7

[Skriv et citat fra dokumentet, eller gengiv en interessant pointe. Du kan placere tekstboksen et hvilket som helst sted i dokumentet. Brug fanen
Tekstboksværktøjer til at redigere formateringen
i tekstboksen med uddraget.] nye bevillinger og tilskud, fra de eksisterende
Aktiv Campus er i Aabenraa et projekt, hvor målet
Aabenraa Kommune er sammen med seks andre

AKTIV CAMPUS I LOKALSAMFUNDET

Arenaen er særlig vigtigt. Tietje ser det som

er at opbygge et campusområde med fokus på
sundhed, for at samle uddannelsesstederne og
skabe et byrum, hvor de unge er en del af et
fællesskab. Dette er samtidig en del af
moderniseringen af vores lokalsamfund.
Planerne om et aktivt campus gik for alvor i gang i
2014. Hvor Aabenraa var vært, for den årlige
landsdækkende videnskabsfestival Forskningens
Døgn. Årets tema var Byer i bevægelse. Der blev
fokuseret på at skabe et byrum, som kunne danne
en fælles ramme for børn og voksne.

kommuner, udpeget til at være en
breddeidrætskommune fra 2014-2016. Dette med
fokus på idræt og sundhed for børn, unge og voksne
i hele kommunen. Projektet er åbent for alle, også
for dem som normalt ikke dyrker idræt. Enten fordi
man måske synes idræt er for udfordrende, eller
fordi det ingen interesse har.
Ønskerne var at kombinere en masse idéer, som til
sammen udgør en større enhed. Der er afsat over 70
mio kr. til multiarenaen. Foruden det, har UC
Syddanmark planer om at investere i helt nye
rammer i Campusområdet. Oveni idet kommer evt.

uddannelsesinstitutioner og fonde.
Vi har stillet et par spørgsmål, i forbindelse med
Aktiv Campus Aabenraa til Philip Tietje. Som er
formand, for det udvalg, der forbereder ”sagen” for
byrådet. ”Hvordan er det at være med til at realisere
et projekt som dette?” ”Meget spændende. Byrådet
satser på at gøre Aabenraa til en attraktiv studieby. I
den forbindelse er Aktiv Campus en vigtig brik.” Vi
spurgte om der var noget, der var særligt vigtigt at
fremhæve. Philip Tietje vil fremhæve, at
sammenhængen mellem Campusområdet og

vigtigt, at Aktiv Campus fremmer et sundt og
spændende ungdoms- og studiemiljø.
”Hvordan ser du Aabenraa nu og om 5 år, hvis
du tænker i forhold til Aktiv Campus?” ”Som et
omdrejningspunkt for en aktiv by med events
og liv. F.eks. kunne man overveje at flytte
Bjergmarathon arrangementet derned, og
måske etablere en storskærm til public
viewing af VM i fodbold eller sommerbio.”
svarer Philip Tietje.

VI SÆTTER AKTIV CAMPUS I BEVÆGELSE
VI har skabt et område, hvor man kan bevæge sig fra et sted til et andet, på en sjovere og
federe måde. Der er etableret gangbroer, svævebaner, spiralstier, trampoliner, og meget
mere, der fungerer som redskaber, til at gøre hverdagen lidt sjovere. Redskaberne er primært
fremstillet af natur- og genbrugsmaterialer.
Aktiv Campus fungerer som både mødested og legeplads, der tager udgangspunkt i både fysisk
og mental bevægelse og samvær.

Stedet fungerer som et samlingspunkt for de forskellige uddannelsessteder i Aabenraa.
Området består primært af aktive spots og ruter, hvor man aktivt kan bevæge sig fra A-B.
Det er spændende at se hele idéen om Aktiv Campus i praksis. Projektet har skabt mere liv
omkring uddannelsesstederne hele året rundt, og det har medført større kommunikation
mellem eleverne på tværs af de forskellige skoler. Dermed er fællesskabet blevet styrket på en
sjov og aktiv måde, og det er en fornøjelse for de unge mennesker. Lokalsamfundet er ud fra
dette også blevet mere attraktivt og aktivt. Denne virkning er der blevet lagt en del på fokus
på, og der vil fortsat blive arbejdet med effektiviseringen af vores lokalsamfund.
Mange tænker ikke over, at en tur fra A-B kan betyde noget. Men når man er studerende, kan
det være ret så melankolsk, at gå den sædvanlige rute dagligt. Vi har netop derfor lagt vægt
på, at give ruterne et boost, ved at gøre ruterne mere udfordrende på en sjov og sund måde,
både fysisk og mentalt. Dette er med til, at gøre de unges hverdag lidt mere speciel, på en ny
og smuk måde. Eksempelvis har vi fået etableret, en gangbro med trappetrin, der forestiller
tangenter fra et klaver. Altså tangenttrappetrin, der lyder som en tone fra et klaver, når man
rammer trinnet. Gangbroen er omgivet af spejle, hvilket både gør den sjov og anderledes, men
også kunstnerisk. Dette er selvfølgelig en smule fjollet, men faktisk er det nok, til at skabe lidt
mere liv og glæde i hverdagen. Og derved også styrke fællesskabet i vores campusområde.
Vores mål er hovedsageligt ikke kun, at bygge nemmere veje hen til multiarenaen eller
idrætshallen. Men målet er også at forene campus i hjertet af Aabenraa. Hvor der både er
plads til fællesskab, sport og kunst. Hvad er et aktivt campus uden unge mennesker, og hvad
er unge mennesker uden et aktivt campus.

