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Hvad vil vi 
gerne vide?

• Hvad kendetegner – og betyder – et lokalt 
velfungerende kultur- og fritidsliv? Set fra 
borgernes perspektiv.

• Hvad er sammenhængen mellem kultur- og 
fritidstilbud og områdets udvikling?

• Hvad findes der? Hvad driver det? Er der behov 
for at kommunen understøtter – og i givet fald 
hvordan?

• Hvad virker og kan områderne lære noget af 
hinanden? (Kan man overhovedet tale om best 
practice?!)



Hjortshøj – 8. 
september
Program

1. Velkomst ved den nye p-plads v. skolen/fodboldbanerne

2. Multihuset, kultur og idræt
(oplæg v. Mads Fredberg, Støtteforeningen for Multihus Hjortshøj, og Bjarne S. 
Bendtsen, Fonden Multihus Hjortshøj, samt Kristian Rødbro, Virup IF)

3. Mødesteder - bibliotekets rolle samt ungeproblematikken
(oplæg v. Marie Østergaard, Susanne Gilling og Mikkel Ottow om ”boggruppen 
samt Mads Fredberg om Ungdomsklubben

4. Fælleskab, deltagelse og Samlingssteder både udendørs og indendørs 
Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum v. Bjarne S. Bendtsen, Pop Up Hjort 
v. Elisabeth Groot, Landsbyliv v. Lis Ellemand)

5. Fritidsliv, nybyggeri og udearealer 1
(Kulturforeningen HØJ v. Mikkel Ottow, Østergårdsgruppen v. Søren Nicholson, 
FDF Hjortshøj v. Jan Kølbæk)

6. Fritidsliv, nybyggeri og udearealer 2 (Andelssamfundet og Vimby v. Erling 
Deigaard)

7. Afslutning: Sandwich og en øl fra Guldhjorten: byens rullende ølvogn ved 
Spejderhytten



Hjortshøj –
hovedpointer
• Kultur- og fritidstilbud er en nødvendig del af infrastrukturen i 

et lokalsamfund

• Idrætstilbud er som regel velorganiserede, mens
kulturtilbuddene mangler denne organisering (og dermed også
penge)

• Vigtigt med grønne åndehuller/mødesteder, når man udvikler
lokalsamfundene. Og tænk dem ind som en del af den centrale 
kulturelle/sociale infrastruktur. De skal ikke kun placeres i 
periferien, hvor der er plads

• Et alt for omfattende årshjul kan udtrætte ildsjælene. Pop-Up 
formater er gode, fordi de kræver et minimum af organisering
og lægger ansvar over på hver enkelt borger

• Udfordring omkring de unge. Ungdomsklubben har ikke sit eget
fysiske sted (så de deler faciliteter på skolen med 
mellemtrinnet), og der mangler en god organisering omkring de 
unge. Det betyder ballade i stedet for positive fællesskaber



Hjortshøj –
hovedpointer fortsat

• Idræt trives i mange lokalsamfund, hvilket er 
godt. Men ikke alle spiller fodbold. I Hjortshøj er 
der traditionelt også stor tilslutning til FDF. Men 
man kan ikke gå til kultur. 

• Når man opretter kulturhuse – så husk, at der 
også skal være midler til udstyr (fx lys, redskaber, 
instrumenter). Ellers kan man ikke udnytte 
faciliteterne og fx stille dem til rådighed for 
aktører, der kan skabe kulturelle aktiviteter. 

• Hjortshøj har et kombi-bibliotek med få 
bibliotikartimer. Kan måske tænkes sammen 
med det nye multihus. 



Tranbjerg – 10. 
september

Program

1. Børn og Unge i Tranbjerg
(ved Skolen/AIA ved Grønløkke. Grønløkke Allé 7) v/Helle Søby Degn (Børnenes 
Venner) og Merete Poulsen (Ungdomsskolen)

2. Fællesskab og Fællesråd 
(Stop ved Lokalcenteret/pyramidesalen.) v/Jørgen Halle (Fællesrådet) og Stina 
Christiansen (Tranbjerg Tidende)

3. Kulturtilbud og Samlingssteder 
(ved Indskolingens skolegård ved Kirketorvet) v/Helle Søby Degn (Børnenes 
venner) Merete Graversen og Charlotte Pless 

4. Mødesteder og Fællesskab 
(ved Biblioteket) v/Kirstine Bruun.

5. Idræt- og fritidstilbud. 
v/Morten Mølgaard (Formand AIA) og spejderne. 

6. Afslutning – sandwich i kantinen på skolen



Tranbjerg -
hovedpointer
• Mange stærke frivillige kræfter, som er medvirkende til at byen 

er et godt sted at være for alle. Der er en del aktive borgere, 
som har idéer til nye initiativer, som mangler i området og/eller 
løsninger på udfordringer i byen. Der er et løbende behov for 
nye kræfter, som også vil bidrage fast og ikke kun midlertidigt.

• Mange stærke fritidstilbud som gymnastik, fodbold, håndbold 
mv., hvor der er mange medlemmer. Lokalcenteret i Tranbjerg 
har mange tilbud. Tilbuddene henvender sig især henvender sig 
til de ældre, men de forsøger også at få de unge med. 

• Stort ønske om at få samhørighed og  sammenhæng mellem 
med de forskellige tilbud og initiativer. Et velfungerende kultur 
og fritidsliv handler om mange tilbud, men også om at 
koordinere tilbuddene og om sammen at skabe en løsning på 
de udfordringer, der kan være/er. 

• Der en udfordring vedr. unge i byen, hvilket kan give ballade og 
utryghed. Der er også mange unge som opholder sig i byen 
uden at have bopæl i byen, hvilket kan skyldes 10. klasse center. 
Ungdomsskolen i Tranbjerg (område syd) har forsøgt at skabe 
aktiviteter, for at imødekomme de unge – aktiviteter, som også 
er tilgængelig i weekender m.m. når Ungdomsskolen er lukket. 



Tranbjerg –
hovedpointer forsat
• Ønske om et fælles samlingssted. Et sted som kan tilbyde 

masser af forskellige aktiviteter til alle målgrupper og 
generationer. Et ønske om et åbent sted, hvor især 
kreativiteten i form af kulturelle aktiviteter kan udfoldes, 
og et sted som kan multi-anvendes.

• Der er et ønske om en form for ”pedel”, som kan fungere, 
som en tovholder m.m. på samtlige aktiviteter og 
foreninger i området som fx frivilligkoordinatorne, som 
fungerer godt i andre byer. 

• Der er et ønske om et fælles og mere gennemskueligt 
overblik over igangværende og kommende arrangementer 
og aktiviteter i området (en form for opslagstavle). Et 
overblik som kan rumme byens vækst og de mange 
initiativer, der går på tværs. 



Tranbjerg –
hovedpointer forsat

• Tranbjerg Bibliotek er et udviklingsprojekt i politik 
for Borgerservice og Biblioteker- hvor der i 
samskabelse med borgere og lokale udvikles og 
afprøves nye former for inddragelse. 

• Deltagerbudget har haft stor indflydelse og 
betydning i Tranbjerg. Det har medvirket til, at flere 
projekter i byen har fået penge, og det har været 
muligt at finansiere og gennemføre nogle af 
ønskerne. Eksempelvis værested for byens unge, 
opgradering af skolegård via Børnenes Venner og 
kunstgræsbane, som alle har fået penge gennem 
deltagerbudgetter. 


