
Vidste du, at… 
Aabenraa Kommune har 
ansat en frivillighedspilot? 

Som forening kan du for eksempel tage  
kontakt, hvis du er i tvivl om, hvilke tilladelser  
et event kræver, eller hvis du skal i gang  
med et mindre byggeri. 

Kontakt Katrine Callesen, 
Landdistriktskoordinator / Frivillighedspilot 
Kultur, Plan & Fritid,  
Tlf. nr. 20 57 00 21, 
E-mail: kcal@aabenraa.dk
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Vidste du, at… 
økonomiudvalget i 
Aabenraa Kommune  
har afsat midler til at  
afholde en stor frivillig-
hedsfest i 2020?



Vidste du, at… 
din forening gratis kan  
afholde Åben Hal arrange-
menter i de kommunale  
haller og svømmehaller?

Læs mere på aktivaabenraa.dk  

http://aktivaabenraa.dk/aaben-hal/


Vidste du, at… 
Aabenraa Biblioteker har 
et foreningstorv, hvor din 
forening hver tirsdag kan 
stille en stand op og gøre 
opmærksom på jeres 
arbejde?

Læs mere på aabenraabib.dk og send en  
mail til aabenraabib@aabenraa.dk, hvis du  
ønsker en plads.

https://www.aabenraabib.dk/node/2772
mailto:aabenraabib%40aabenraa.dk?subject=


Vidste du, at… 
Aktiv Aabenraa er fælles- 
navnet for de kommunale 
haller og svømmehaller? 

Din forening kan for eksempel bruge Aktiv  
Aabenraa til at fortælle den gode historie 
og reklamere for de tiltag, som finder sted i 
hallerne?

Har du en historie til Aktiv Aabenraas  
facebookside eller hjemmeside, så kontakt 
idrætsmedarbejder Maja Lykke Schmidt på  
malsc@aabenraa.dk

www

mailto:malsc%40aabenraa.dk?subject=


Vidste du, at… 
fritidsportalen giver et overblik 
over haller og andre lokaler, 
som din forening kan booke? 

Besøg fritidsportalen 
Chrome er den bedste løsning

https://www.conventus.dk/aabenraa/booking/main.php


Vidste du, at… 
fritidsportalen giver dig over-
blik over kommunens kultur- 
og fritidsforeninger og hvilke 
lokaler i skoler, borgerhuse 
og haller du kan booke?

Se mere på fritidsportalen
Chrome er den bedste løsning

https://www.conventus.dk/aabenraa/


Vidste du, at… 
Aabenraa Kommune har en 
Grejbank med udstyr, som 
din forening kan låne? 

Grejbanken rummer udstyr, der kan bruges til 
både idrætsevents, kulturelle arrangementer  
og aktiviteter i naturen. Læs mere her.

http://sundskole2020.dk/grejbanken


Vidste du, at… 
du kan aftale et møde 
med forvaltningen efter 
normal åbningstid, hvis 
telefontiden eller mailen, 
der er åben 24/7, ikke 
slår til?



Vidste du, at… 
du kan oprette dit arrangement på 
aabenraa.dk/oplev og få det markedsført 
på flere forskellige aktivitetskalendere?

Når du opretter dit arrangement på aabenraa.dk/oplev,  
så er det koblet op til Kultunaut.dk – Danmarks største  
online arrangementskalender.

Kultunaut.dk sørger automatisk for, at dit arrangement  
kommer direkte ind i mange andre forskellige kalendere.  
Det betyder, at der er endnu større chance for, at interes- 
serede ser dit arrangement, og at andre arrangører kan  
koordinere i forhold til det.

Dit arrangement vil også kunne findes via Kulturfokus.dk 
der dækker hele Region Sønderjylland-Slesvig.

https://www.aabenraa.dk/oplev/
http://www.kultunaut.dk
http://www.kultunaut.dk
http://www.kulturfokus.dk


Vidste du, at… 
du på aabenraa.dk/oplev kan 
få et overblik over, kommen-
de arrangementer i Aabenraa 
Kommune?

Klik ind på aabenraa.dk/oplev og se hvad der 
sker i dit nabolag.

Brug også siden, når du selv planlægger et  
arrangement, så du ikke vælger en dato, der 
allerede er ”optaget” af andre aktiviteter.

https://www.aabenraa.dk/oplev/


Vidste du, at… 
du finder de gratis  
kultur- og fritidstilbud  
ved at skrive ”gratis” i  
søgefeltet på Aabenraa 
Kommunes arrange-
mentskalender? 
Se mere på aabenraa.dk/oplev

GRATIS

http://www.aabenraa.dk/oplev/det-sker/

