I Aabenraa er vi
aktive sammen
Uanset om du er nytilflytter eller har boet i Aabenraa
i mange år, er vores aktive foreningsliv en hurtig vej
ind i et netværk af stærke fællesskaber.
I Aabenraa er der nemlig rig mulighed for at være
aktiv og social i kommunens mange foreninger, som
både tæller det mangfoldige fritidsliv, som f.eks.
fodbold, håndbold, badminton, svømning, mens der
også er mulighed for at dyrke det unikke fritidsliv,
som du finder i den natur som omgiver Aabenraa.
I Aabenraa er vi nemlig beriget med en varieret
natur, som i høj grad bruges i vores aktive fritidsliv.
Ude i den friske luft, finder du udfordrende
mountainbikeruter, stier til løb, ridning og
vandreture, vandsport, sejlads og meget meget
mere.
Vi har en bred palette af fritidsaktiviteter, og der
kommer hele tiden flere til.
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Aabenraa Fritidsråd
Aabenraa Fritidsråd er en selvstændig
forening, som arbejder tæt sammen med
Aabenraa Kommune om at skabe de
bedst mulige rammer for, at alle borgere i
Aabenraa Kommune kan være aktive hele
livet. Denne indsats udfoldes gennem
vores arbejde for at skabe de bedst mulige
forhold for foreninger i kommunen, samt
vores støtte til nye idéer og projekter.

Vi støtter lokale initiativer
I Aabenraa Fritidsråd bakker vi økonomisk op om lokale
initiativer, der skaber fællesskab og som kan udvikle
foreningsliv. Det er nemlig vigtigt, at alle har mulighed
for at dyrke individuelle interesser og få del i de gode
oplevelser, der findes i lokale foreninger.
Vi giver tilskud til både store og små projekter
– så længe de er med til at skabe nye muligheder for at
dyrke sport og fritiden i Aabenraa Kommune.
Aabenraa Fritidsråd råder over to puljer, som foreninger
kan søge tilskud fra: Anlægspuljen og Aktivitetspuljen.
Har du den gode idé til en aktivitet, event eller projekt,
som vil gøre en forskel i din forening, så søg Aabenraa
Fritidsråd om tilskud!

UDDANNELSE

MED UDSYN

Bjerggade 26 · 6200 Aabenraa · Telefon: 74 62 86 10
post@aabenraafriskole.dk · https://aabenraafriskole.skoleporten.dk

www.statsskole.dk

100
år

Aabenraa
Fritidsråd
www.aabenraafritidsraad.dk

Søgårdhus byder

Livet er alt for kort og alt for vigtigt til, at
du ikke får det bedste ud af det –hver dag.

velkommen til et anderledes skoletilbud...
Søgårdhus er godkendt til§66 og §107. Vi har intern skole og STU,
der tilbyder udfarende og sejrsbekræftende programflader.

På Søgårdhus er der gennem en relationsorienteret og anerkendende tilgang, fokus på alle de gode kompetencer og potentialer,
der bor i en hver.
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