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Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspoli-
tik, der gælder fra 2017 og frem – med overskriften ”Sammen 
om det gode liv”. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidsli-
vet en afgørende vigtig del af det gode liv. Kultur- og fritids-
livet giver os glæde, indsigt og livskvalitet - derfor vægter vi 
det højt. På kultur- og fritidsområdet får man oplevelser og 
refleksioner, der former og udvikler hjerne og krop, sanser og 
følelser. Oplevelser, der holder os sunde, aktive og kreative 
og giver os den læring og dannelse, der gør os til hele men-
nesker, til reflekterende borgere i et demokratisk samfund.

 En politik er et prioriteringsredskab
I Aabenraa Kommune har vi et rigt og varieret kultur- og 
fritidsliv. Kultur- og fritidspolitikken sætter mål og retning på 
alle de indsatser og aktiviteter, som vi som Kultur- og Fritids-
udvalg bakker op om, fremmer og udvikler. Politikken er den 
guideline, som vi i udvalget prioriterer ud fra, så det er vigtigt, 
at politikken afspejler de ønsker og drømme, som borgerne 
har for kultur- og fritidslivet i kommunen. 

Politik som samskabelse
Derfor er politikken blevet til i en samskabelsesproces. Med 
afsæt i de seneste års erfaringer og indsatser på kultur- og 
fritidsområdet har vi udpeget rammerne for politikken, men 
selve indholdet og målsætningerne i politikken har vi fået en 
lang række aktører - borgere, foreninger, institutioner, 
erhvervsliv - til at hjælpe os med. Det har været en dynamisk 
og frugtbar proces, og vi vil gerne takke deltagerne for det 
store engagement I har vist i politikkens tilblivelse. 
Læs om hvordan politikken er blevet til her.

Vi valgte at udvikle politikken gennem samskabelse, fordi vi 
skal turde tænke samarbejdet på nye måder. Vi tror på, at vi 
i fællesskab kan mere, end det vi kan opnå hver for sig, og at 
det beriger os, når vi indgår i nye og tværgående sammen-
hænge. Derfor har vi også besluttet, at det overordnede tema 
for politikken er:

• Samarbejde på tværs

Herunder har vi tre indsatsområder: 

• Land, vand og by
• Fede fællesskaber
• Stjerner at se op til

Politikken sætter de overordnede retningslinjer og mål, som I 
kan læse om på de næste sider. De helt konkrete indsatser, 
som vi sammen skal føre ud i livet de næste år, vil blive 
beskrevet i særskilte handleplaner. De indsatser, der er båret 
af et stort engagement og ejerskab blandt borgere og 
aktører, er også de indsatser, som kommunen især vil komme 
til at facilitere og understøtte.

Politikken her er en revideret udgave af Kultur- og Fritidspoli-
tikken for 2013-2016, for mange af de indsatser, der er 
beskrevet i den, vil vi - på baggrund af de erfaringer, vi har 
gjort os de seneste fire år - gerne arbejde videre med.

Vi har ikke sat en udløbsdato på politikken, fordi vi ser 
arbejdet med kultur- og fritidsområdet som en fortløbende 
proces, men vi forventer at revidere den i 2021. Vi glæder os 
til at se kultur- og fritidslivet i Aabenraa Kommune udvikle sig i 
årene der kommer, sammen med jer ud fra den retning og de 
mål, der nu er sat.

På vegne af byrådet,
/Kultur- og Fritidsudvalget
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 I Aabenraa Kommune skaber vi det gode liv sammen. Kul-
tur- og fritidslivet giver os glæde, indsigt og livskvalitet - der-
for vægter vi det højt. Vores rige, varierede og inkluderende 
kultur- og fritidsliv byder på et væld af aktiviteter for alle 
aldersgrupper, og vi er kendt for vores imødekommenhed 
og vores gode værtskab. 

Vores aktive, kreative liv holder os fysisk, mentalt og socialt 
sunde. Det giver os den læring og dannelse, som gør os til 
reflekterede, engagerede og handlekraftige borgere, der 
skaber rummelige, levende og demokratiske lokalsamfund i 
hele kommunen. 

Vores kultur- og fritidsliv arbejder sammen med mange sek-
torer, fx sundhed, uddannelse, bosætning, turisme, erhverv 
og landdistriktsudvikling – også ud over kommune- og lan-
degrænser. Med afsæt i lokale traditioner, historie og sted-
bunde herligheder nytænker og udvikler vi, og vi tør satse 
stort, når den rigtige mulighed viser sig. 

Vision





Kultur- og Fritidspolitikkens overordnede tema:

Samarbejde på tværs 

I kultur- og fritidslivet er vi sammen om at det skabe det 
gode liv. Det er skabt af engagerede, nysgerrige og idérige 
mennesker, der mødes om en fælles interesse. I mødet op-
står der inspiration, refleksion, dygtiggørelse, anerkendelse, 
handlekraft, hyggeligt samvær og godt humør. Med andre 
ord: Livskvalitet.

For at fremtidssikre og udvikle vores kultur- og fritidsliv har vi 
sat ”Samarbejde” allerøverst på vores ønskeliste. Vi vil sætte 
mennesker med forskellige baggrunde, interesser og idéer i 
spil over for hinanden. Vanetænkningen skal udfordres i nye 
samarbejdsrelationer og i udviklingen af nye måder at gøre 
tingene på. Et mangfoldigt og dynamisk fællesskab skal 
udvikle sig i respekt for den enkeltes individuelle ønsker og 
behov for selvstændig stillingtagen og identitetsdannelse.

De grundelementer, der skal fokuseres særligt på, og som 
skal præge alle indsatser under Kultur- og Fritidspolitikken er:

• Frivillighed og engagement
Det skal være sjovt, meningsfyldt og nemt at være aktiv og 
frivillig. Vi vil fremme lysten til at tage del i kultur- og fritids-
livet, så der i hele kommunen er aktive lokalsamfund med 
engagerede og handlekraftige borgere. Vi vil skabe gode 
rammer for inklusion og samarbejde.

• Det gode værtsskab
Kommunens institutioner såvel som foreninger er bevidste 
om, hvordan de møder borgere, nytilflyttere og turister og 
byder dem velkommen, så de får lyst til at komme igen og 
blive en del af fællesskabet.

• Fælles kompetencer og faciliteter 
Kultur- og fritidslivets mange aktører besidder tilsammen et 
hav af forskellige kompetencer. Vi skal mødes, lære af hin-
anden og samarbejde – også på tværs af organisationer.
De mange forskelligartede faciliteter i kommunen – både 
indendørs og udendørs - skal sættes i spil og udvikles på nye 
måder, så aktiviteter opstår på kryds og tværs og i de ram-
mer, hvor de passer bedst.

• Fælles fortælling
Ved at arbejde mere sammen – gerne om store events – 
skaber vi en stærk og fælles fortælling om netop det gode liv 
i Aabenraa Kommune.

• Synlighed
Vi skal arbejde sammen og arbejde professionelt med at 
skabe synlighed omkring kultur- og fritidslivet, så det inklude-
rer og skaber værdi for flest muligt.



Land, Vand og By
Ophold og aktivitet i naturen styrker menneskers sundhed, 
trivsel og livskvalitet. Aabenraa kommune er rig på både 
kultur, natur og fritid. Naturen – fjordene, skovene, søerne 
og den friske luft - er altid tæt på os, hvad enten vi befinder 
os på landet, i de mindre byer eller i Aabenraa - Fremtidens 
Købstad. 

Vi vil bruge naturen som rum for en mangfoldighed af aktivi-
teter. Aktiviteter i naturen kan både være stillesiddende eller 
meget aktive, og de kan stimulere både fysisk, psykisk og 
social sundhed. 

Vi vil styrke forbindelsen mellem land, vand og by og skabe 
liv på landet, på vandet og i byens rum. Vi vil tage udgangs-
punkt i lokale ønsker og behov, så det særlige ved hvert en-
kelt sted udnyttes. Aabenraa kommunes historie og kulturelle 
baggrund skal komme til syne igennem gode oplevelser i 
naturen.

• Vi vil bruge naturen som rum for en mangfoldighed af 
aktiviteter.

• Vi vil sætte fokus på det særlige ved vandet, det kyst-
nære område, øerne og de muligheder, der byder sig 
ved havne og på strande. Vi vil udvikle en bred vifte af 
åbne aktiviteter på og ved vandet for at give borgere og 
besøgende mulighed for at opleve naturen, historien og 
kulturen.

• Vi vil fremme udviklingen og formidlingen af aktiviteter i 
byrummene i de større byer for at skabe gode oplevelser 
for borgere og besøgende. 

• Vi vil skabe mere liv i Aabenraa by ved at knytte havn og 
by tættere sammen gennem aktiviteter og faciliteter. 

• Vi vil samarbejde om at formidle grænseegnen for at 
give hinanden og turister mulighed for at opleve histori-
en, naturen og kulturen. Vi vil fokusere på formidlingen af 
vores unikke kulturarv samt de potentialer, der er i udvik-
lingen af historiske ruter gennem kommunen. 





• Vi vil udvikle fællesskaber, der beriger, glæder og inspirerer. 
Vi vil udvikle og støtte kulturelle netværk, foreninger, 
frivillighed og fællesskaber og skabe gode rammer for 
inklusion og samarbejde på kultur- og fritidsområdet. 

• Vi vil gøre det nemt, meningsfuldt og sjovt at være frivillig. Vi 
ønsker at endnu flere tager del i fællesskaberne.

• Vi vil forbedre åbenheden og kendskabet til foreninger, 
organisationer, institutioner og kommune for at fremme 
samarbejdet på tværs af forskellige aktører.

• Vi vil lave en særlig indsats for at styrke fællesskaberne for 
unge for at gøre det attraktivt for unge at uddanne og/eller 
bosætte sig i Aabenraa Kommune. 

• Vi vil formidle aktiviteter og oplevelser på en moderne og 
effektiv måde, så vejen til aktiviteten føles kortere.

• Vi vil udnytte fordelene ved at være en del af grænselan-
det, og vi vil udvikle samarbejdet med vores nabokommu-
ner og andre offentlige og private aktører.

• Vi vil fremtidssikre kultur- og fritidslivet i hele kommunen 
ved at understøtte faciliteter og aktiviteter, der matcher de 
lokale behov.

Fede
Fællesskaber
Fællesskabet handler om at føle sig hjemme, føle sig 
inkluderet og ligeværdig. I fællesskabet kan vi opnå mål, 
som ikke er mulige at nå alene, for sammen kan vi løfte 
mere. Her kan vi dygtiggøre os, lære nyt og indgå i sociale 
relationer. I et fællesskab oplever vi dynamik, alsidighed,  
og vi møder mennesker, der ligner os selv og mennesker, 
der er helt forskellige fra os. Men alle har vi respekt for 
hinanden. Det er med til at skabe nysgerrighed, læring og 
udvikling. 

Vi mødes i åbne og rummelige fællesskaber, formelle eller 
uformelle, der er præget af nærvær og kvalitet, hvor det er 
muligt at involvere sig i forskellige grader og få den støtte 
og den opbakning, der er behov for. 

Ved at dyrke og støtte de frivillige fællesskaber bevarer og 
udvikler vi de levende lokalsamfund præget af engagere-
de mennesker, der tager ansvar og ejerskab for 
udviklingen af lige præcis det lokalområde eller 
interessefelt, de ønsker.





Stjerner at se op til
Energi og inspiration smitter! I inspirationen bliver vi grebet og 
får energi og lyst til at udfolde os. Inspiration gør os kreative 
og giver os ideer til at udvikle os selv, til at være originale, 
individuelle og autentiske mennesker. 

Vi har grundlæggende behov for mennesker at spejle os i, 
rollemodeller der er dygtigere end os, ligesom vi har brug for 
oplevelser, vi kan reflektere over, som vi kan beundre kvali-
teten af, og som udvider vores horisont. Der skal være plads 
til at være ambitiøs og dygtig til sin sport, musik eller kunst-
neriske udfoldelse. Vi vil understøtte børn, unge og voksne 
på deres vej mod stjernerne.

Synliggørelse og formidling af mulighederne indenfor kul-
tur- og fritidslivet er vigtigt, fordi det med til at motivere os til 
fx at læse en bog, deltage i et debatarrangement, trække i 
sportstøjet eller købe billet til en kamp eller en koncert. 

• Vi vil inspireres og inspirere. 

• Vi vil fremme udviklingen af talenter på tværs af genrer, 
så børn, unge og voksne bliver udfordret og får lyst til at 
dygtiggøre sig yderligere.

• Vi vil fremme kendskabet til de lokale stjerner samt øge 
mulighederne for, at disse er med til at skabe motivation 
hos børn og unge.

• Vi vil arbejde med at højne kvaliteten, sammenhængen i 
og formidlingen af aktiviteter, events og projekter.

 
• Vi vil understøtte udviklingen af scener og aktører i 

kommunen for at sikre sammenhæng og koordinering 
af aktiviteter og performances. Vi vil styrke aktørernes 
samarbejde om og kvalifikationer indenfor formidling og 
synliggørelse samt styrke aktørernes netværk.

• Vi vil understøtte udviklingen af store events i Aabenraa, 
der samler borgerne og bidrager til den fælles fortælling 
om Aabenraa.






