
17.30  Registrering og Sandwich 

18.00 Velkomst ved formand for Kultur og Fritidsudvalget, Povl Kylling Petersen

18.05 Gennemgang af aftenens program ved Kuben Management/DGI-huse og haller

18.10 Opfølgning på workshop 1 ved Kuben Management/DGI-huse og haller

18.30 Gruppeopgave

19.30  Pause  

19.45 Præsentation af opgaveløsning

20.45 Evaluering af opgaveløsning

20.55 Opsamling og tak for i dag 
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I ÅR 2020 ER AABENRAA SVØMME- OG IDRÆTSCENTER...

…stedet der er under stadig fornyelse og forandring.…det sted der tør tænke ud af boksen.…et sted der 

inkluderer mennesker.…stedet hvor sociale forskelle ikke fi ndes.…stedet hvor man tanker fysisk og 

mental energi.…stedet hvor man har det skægt.…stedet hvor der altid er liv.…stedet hvor der er godt at 

samle inspiration.…mit andet hjem.…stedet der oser at fællesskab, hygge og aktivitet.…en del af 

heldagsskolen.…centrum for sundhed og læring.…stedet med de mange muligheder.…et aktivitets-

mekka, både ude- og indendørs.…kendt for at give plads til individuelle og aktuelle motionstil-

bud.…et sted man kan dyrke alt muligt man ikke kan andre steder.…stedet hvor jeg prøver nye aktiviteter.…

stedet hvor forskellige sportsgrene og oplevelser mødes på tværs uden at begrænse hinanden. …stedet 

hvor talenter kan spire.…et sted der knækker koden og skaber mulighed for at både bredde- og 

eliteidræt kan udvikle sig....der hvor man kan udveksle træningsformer og erfaring.…et sted med oplevelser 

på alle planer. …et sted der emmer af liv og mangfoldighed.…der hvor der altid er noget at kigge på.…et var-

etegn byen og byens borgere er stolte af.…forgangsbillede for andre centre i landet.…et fyrtårn for idræt-

ten. …campus Aabenraas naturlige midtpunkt.…stedet hvor vi mødes.…stedet hvor venskaber opstår.…

stedet hvor man er med venner efter skole.…et sted man altid kan være.…det naturlige samlingspunkt.…

startstedet hvor alt sport udgår fra.…stedet hvor byen mødes til aktiviteter.…det fortrukne mødested.…en

del af det bevægelsesspor der løber på tværs af hele byrummet, strand og skov.…kendt for at bygge bro 

til naturen.…lækkert udeområde med mulighed for at samles – både unge og gamle.…et omdrejning-

spunkt for inde og udeaktiviteter i Campus Aabenraa.…stedet med bevægelse i rum og mellemrum.



VISIONER - KATEGORIER

Ude/inde
Forbindelser til natur og by
udeaktivitet

Aabenraa
Aabenraa på landkortet
Campus
Socialt netværk i byen
Byens samlingspunkt

Målgrupper
Skole
Individuelt/hold
Handicap
Familie
Aldersgrupper
Erhvervsliv
”Alle”

Drift
Fleksibilitet
Organisation
Udvikling

Rum og rammer
Multifunktionelt
Arkitektur
Konkrete faciliteter

Kommunikation
Idræt og læring

Aktiviteter
Aktivitetsudbud og 
udvikling
Idrætsmiljø
Sundhed
Event og kultur
Oplevelser
Kreativt center
Liv og miljø



TEMAER

1. Byens samlingspunkt

2. Aabenraa på landkortet

3. Bro mellem inde og ude

4. Udvikling af aktiviteter

5. Fokus på oplevelser

6. Kobling mellem idræt og læring

7. Stærkt idrætsfagligt miljø

8. Liv og atmosfære



OPGAVEN

”Forstil jer at I er en avisredaktion…”

”I befi nder jer nu i år 2020. Aabenraa Svømme- og Idrætscenter har 
haft bragende succes med… (jeres valgte tema) – en succes der har 
givet genlyd i lokalsamfundet og hele regionen. Den lokale avis har 
derfor valgt at bringe et særnummer om facilitetens succes”.

Jeres redaktion skal nu lave ovennævnte særnummer, hvor jeres tema 

er omdrejningspunkt for hele særudgaven!

Der skal skrives overskrifter og manchetter til hver historie 



VÆLG ET TEMA

1. Byens samlingspunkt

2. Aabenraa på landkortet

3. Bro mellem inde og ude

4. Udvikling af aktiviteter

5. Fokus på oplevelser

6. Kobling mellem idræt og læring

7. Stærkt idrætsfagligt miljø

8. Liv og atmosfære



NÆSTE GANG

 Udkast til visionsoplæg

 Konkretisering, detaljering og kommentarer



TAK FOR INDSATSEN 


