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INDLEDNING OG PRÆSENTATION

Drømmen
Alting starter med en drøm. Så kommer nødvendigheder. Og muligheder. I Agerskov har vi en drøm – vi kalder den Agersk-
ov i Bevægelse. Vi synes, den er nødvendig – for vi vil videre. Vi ved, den er mulig – for vi er allerede i gang.

Vi drømmer om en ny måde at kombinere det eksisterende på – så vi sammen bliver stærkere. Om en by, som bliver kendt 
for at være noget for flere end dens egne indbyggere. Om lys, luft, leg og bevægelse. Om en model der kan skabe frem-
gang i landdistrikterne over hele Danmark.

Agerskov i Bevægelse tager udgangspunkt i de styrker, vi allerede har – og i måden vi bruger hinanden og hinandens 
ressourcer på. Vi vil skabe et Agerskov kendt for både unikke idrætstilbud – og måden at realisere dem på. Et Agerskov for 
hele den aktive familie fra et bredt opland.

Vi ønsker både at bevæge os mere fysisk – og at bevæge hinanden, så vi sammen går frem mod en god fremtid for vores by 
og nærområde.

Udgangspunktet
Agerskov opstod for mange år siden som et stop på Hærvejen – den vigtigste rute gennem Jylland. Senere kom handel 
med et voksende opland og småindustri til. Det var driftige menneskers drømme, der formede byen, som i mange år var et 
knudepunkt i det midt-sønderjyske.

Agerskov har ca. 1.200 indbyggere, og ligger i midten af Sønderjylland, hvor de lige linjer mellem Ribe og Aabenraa, Tønder 
og Haderslev krydser hinanden.

Agerskov blev ramt af den demografiske udvikling på samme måde som så mange andre landområder i Danmark fra 
1990erne og frem. Tilbagegangen synes vendt og det resterende butiksliv synes opsat på udvikling samtidig med at ung-
domsskolen samt friskolen er i vækst ved siden af en velfungerende folkeskole.

Styrkerne
Agerskov er et aktivt valg for langt de fleste. Der er højt til himlen, mange arbejdspladser inden for kørselsafstand, huse til 
gode priser og mange tilbud for den aktive familie. 

Agerskov har bl.a. en velfungerende sportshal, som er rejst af og stadig drives delvist ved frivillige kræfter, en stor og 
dynamisk idrætsforening (AUF), en ungdomsskole i vækst og et rigtig godt klima borgerne imellem for udvikling og ny-
tænkning. Hertil kommer en række større og mindre foreninger for stort set enhver interesse, aktive spejdere, gode skoletil-
bud samt forskellige muligheder for børnepasning.

Agerskov har, som en af de få byer i Tønder Kommune, sin egen svømmehal via Agerskov Ungdomsskole, som – takket 
være et godt samarbejde med idrætsforeningen AUF – kan stille denne til rådighed for træning og offentlig svømning.

Der er meget at bygge på i Agerskov.
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VI ER AGERSKOV I BEVÆGELSE

Agerskov i Bevægelse består af et forretningsudvalg1, som består af en borgerrepræsentant samt Agerskov Ungdomsskole 
(forstander og bestyrelsesformand). Forretningsudvalget projektudvikler, sparrer med og giver inputs til styregruppen2, 
med deltagere fra AUF, Agerskov Ungdomsskole, borgere i Agerskov og omegn, Agerskovhallen samt byens erhvervsdriv-
ende.
Projektkoordinatoren er en naturlig del af styrgruppen såvel som forretningsudvalget.

Agerskov Ungdomsskole er primus motor og dennes bestyrelse er det endeligt besluttende organ i forhold til projekter, 
der vedrører ungdomsskolens økonomi. Agerskov Ungdomsskole ser i Agerskov i Bevægelse en fortsættelse af den rolle, 
skolen siden sin oprettelse har haft som byens ”kulturelle centrum”. Det er her, der er sang fra højskolesangbogen, ligesom 
den tætte tilknytningen til DGI og den nationale historie stadig er væsentlige.

Tønder Kommune bidrager på forskellig vis til Agerskov i Bevægelse som led i de kommunale bestræbelser på at udvikle 
landområderne, ligesom Ronni Rix Bach, foreningskonsulent Tønder Kommune er en del af styregruppen i Agerskov i Bev-
ægelse. 

FORRETNINGSUDVALG

STYREGRUPPE
PROJEKTKOORDINATOR

TØNDER KOMMUNE

AGERSKOV
UNGDOMSSKOLE

AGERSKOV HALLEN AUF

AGERSKOV
HALLENS VENNER

LOKALRÅD

AGERSKOV HANDELSSTANDSFORENING

  1 Se appendix
  2 Se appendix
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PROJEKTERNE

Sådan er projekterne udviklet
Agerskov i Bevægelse er udsprunget af ønsket om at skabe ny dynamik i Agerskov. 

Sammenhold og deltagelse af byens meget aktive idrætsforening, AUF, samt Agerskov Ungdomsskole skaber drivkraften 
og sikrer vigtige ressourcer. Tilgangen til et stort opland med mange potentielle deltagere til Agerskovs tilbud samt mange 
arbejdspladser inden for kort rækkevidde til Agerskovs beboere gør, at det er muligt.

Det handler for Agerskov i Bevægelse om at kombinere det eksisterende, så endnu mere kan lade sig gøre.

I Agerskov i Bevægelse har vi valgt fire pejlemærke i vores projektudvikling:

• Udvikling
• Tradition
• Aktiviteter
• Faciliteter

Udvikling er vital i alle livets forhold. Den, der ikke udvikler sig, holder op med at eksistere. Traditioner og rodfæste er cen-
trale for den, der ikke blot vil ”blafre i vinden”. Aktiviteter og fællesskab er det, det hele drejer sig om – og derfor skal der 
være gode og tidssvarende faciliteter i Agerskov. 

Det har været en slags dogme for Agerskov i Bevægelse, at de projekter, vi i første omgang vælger at føre ud i livet, relater-
er sig til alle fire pejlemærker.

Sådan sikrer vi, at projekterne er både idémæssigt stærke, solidt forankrede og bæredygtige.
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SAMARBEJDE OM AKTIVITETER

Agerskov i Bevægelse ønsker – som navnet mere end antyder – mere aktivitet i Agerskov. Vi ønsker at tiltrække aktive fami-
lier fra hele Sydjylland. Vi ønsker at bevæge os selv og hinanden. Vi ønsker at bevæge os mere fysisk.

Derfor har vi haft fokus på, hvordan vi kan skabe mere bevægelse og flere aktiviteter i Agerskov – og hvordan grundlaget 
for det hele kan gøres bæredygtigt på længere sigt. Vores løsning er de beskrevne samarbejder mellem Agerskov Ung-
domsskole, AUF og Agerskovhallen. 

Vores perspektiv er, at tænkemåden vil brede sig – både i Agerskov, men også i andre landområder.

Vores perspektiv er også, at idéen om at gøre tingene sammen og kombinere ressourcerne vil gøre 
sig gældende inden for andre områder end idrætten. Både i og uden for Agerskov.
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AGERSKOV IDRÆTSBÅND

Idé og formål
Det skal være lettere at røre sig – for hele familien. Mange har vanskeligt ved at få den daglige logistik med arbejde, tran-
port, fritidsaktiviteter og madlavning til at hænge sammen med også at få sig rørt og dyrke idræt. Mange familier ønsker 
desuden at være mere sammen i det daglige – også selvom interesserne ikke altid er delte. 

For en ”model-familie” fra Aabenraa kunne det se sådan ud:
Lasse på 14 går til spejder. Mette på 10 går til svømning. Far spiller fodbold med gutterne, mens mor går til zumba. Til sidst 
spiser familien sammen med de andre udøvere i Agerskovhallens cafeteria. De er hjemme i Aabenraa igen kl. 20 – mætte 
og klar til morgendagens udfordringer.

Det kan lade sig gøre at nå Agerskov Idrætsbånd inden for en halv time i bil for et opland inkluderende bl.a. Haderslev, 
Tønder og Aabenraa  – mere end 100.000 mennesker.

Tidsplan og målsætninger
Det er essentielt at undersøge og afprøve, hvilke sportsgrene og i hvilke kombinationer, som er det optimale. AUF er blevet 
kaldt hele Danmarks foreningslaboratorium, hvilket understreger AUF’s innovative tilgang til foreningsudfordringerne. AUF 
og Agerskov i Bevægelse undersøger muligheden for at opdatere tilskudsreglerne via folkeoplysningsudvalget og derved 
kunne tilbyde et mere fleksibelt kontingent, ligesom der arbejdes med muligheden for at udbyde fodboldfitness/motions-
fodbold, floorball samt eSport fra sæsonen 2016/17.

Forudsætningerne for projektet er til stede, da mobiliteten blandt børnefamilierne generelt er høj – i kombination med 
både en stærk tendens til individualisering og et samtidigt ønske om at gøre noget sammen som familie.

Udfordringen er at sammensætte de rigtige tilbud og få dem kommunikeret bredt ud. Foreningstilbuddene skal opdateres, 
så de passer til nutidens familie- og samfundsstrukturer. Foreningen anno 1986 er næsten identisk med foreningen anno 
2016 og det skal justeres! AUF arbejder i skrivende stund på at implementere en strategi med fokus på organisationsæn-
dringer, hvor forældre fungerer som rollemodeller. 

Projektet blev igangsat i efteråret 2015 som pilotprojekt. Erfaringer vil løbende blive opsamlet, så Agerskov Idrætsbånd kan 
udvikles mht. både volumen og kvalitet.

• Svedig Søndag (parallelidræt).
• Mini Mix (parallelidræt; Pay&Play idrætstilbud til pårørende ifm. ventetid)
• DGI JuniorYnglinge Nord (parallelidræt: Pay&Play idrætstilbud til pårørende ifm. ventetid)
• Fokus på at skemalægge eksisterende ’forældre / børn’ aktiviteter parallelt

Økonomi og ressourcer
AUF vil for fremtiden tilbyde flere forskellige typer af medlemsskaber, sådan at det bliver muligt at tilmelde sig nemt og 
fleksibelt. Agerskov Idrætsbånd skal finansieres på samme vilkår som de tilbud, der allerede nu tilbydes i AUF. Agerskov 
Idrætsbånd såvel som selve AUF kommer til at trække på både det administrative og kommunikative samarbejde i Agersk-
ov i Bevægelse.



8

DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Agerskov Univers - Fremtidige Forhold - Juni 2015

Oversigtsplan
1:750

Agerskov Univers - 5500 m2

Gymnastik- og Bevægelsesunivers: 1100 m2• (Reaktualisering af eksist. springhal)• Springsal

Multisal: 1050 m2
• 20x40 m bane

Pædagogisk Univers: 1030 m2• Atrium
• Samlingsrum
• Nicher
• Scene
• Side-scener

Arena: 2320 m2
• Foyer
• Omklædning 
• Depoter
• Opvisningshal

Gymnastik- og Bevægelsesunivers
Multisal

Pædagogisk Univers

Arena

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Gymnastik- og bevægelsesunivers

Springsal

Multisal

Arena

Pædagogisk 
Univers

TRÆNERSAMARBEJDE MELLEM AUF-AGERSKOV OG AGERSKOV UNGDOMSSKOLE

Idé og formål
Agerskov Ungdomsskole har tilknyttet en del lærere på timebasis som undervisere i specielle idrætsgrene eller som ekstra 
”buffer-kapacitet.” Lærerne – og de særligt tilknyttede timelærere – på Agerskov Ungdomsskole er over en bred kam meget 
dygtige. Deres kompetencer kan komme hele Agerskov til gode i langt højere grad.

Med både en tilknytning til Agerskov Idrætsbånd og Agerskov Ungdomsskole, vil det også være mere attraktivt for eksem-
pelvis eliteidrætsudøvere at få en fast tilknytning til ungdomsskole- og idrætslivet i byen. Den større volumen og de flere 
udfordringer vil også kunne tiltrække endnu flere dygtige undervisere til både by og ungdomsskole.

Tidsplan og målsætninger
Agerskov Ungdomsskole og AUF har i forbindelse med igangsættelsen af Agerskov Idrætsbånd som pilotprojekt fra eft-
eråret 2015 og frem løbende udviklet samarbejdet med udveksling af trænere og samkøring af hold. Agerskov Idrætsbånd 
vil i sæsonen 2016/17 overgå fra pilotprojekt til et fast samarbejde mellem AUF og Agerskov Ungdomsskole med en klar 
målsætning om, at udvikle samt forstærke samarbejdet. 

 Powertumbling (Gymnastik)
 Powertumbling forgår i springsalen på Agerskov Ungdomsskole, som ligeledes stiller en gymnastiklærer til 
 disposition. Powertumbling er en stor succes i AUF, hvor medlemmerne for en sjælden mulighed for yderst kompe
 tent  træning i enestående faciliteter. Selvom Powertumbling allerede er en succes, vil der ikke blive hvilet på
 laurbærrene, når AUF og Agerskov Ungdomsskole fortsætter samarbejdet. Der skal udvikles og bygges på, med 
 målsætning om at opnå en medlemstilgang fra oplandet.

 Volleyball 
 Agerskov Ungdomsskole stiller en lærer, med kompetencer indenfor volleyball, til rådighed til Volleyballtræning,
 hver mandag i Agerskov Hallen. Hos AUF ses en positiv tilgang, bl.a. på grund af en kompetent træner. Effekten af
 en kompetent træner er utvivlsom, hvorfor AUF og Agerskov Ungdomsskole også forsætter samarbejdet i 
 Volleyballregi. 

 Svømning
 Agerskov Ungdomsskoles bademester har det koordinerende ansvar ift. elevernes rolle som hjælpetrænere.

Økonomi og ressourcer
Samarbejdet er i princippet udgiftsneutralt og kommer til at have synergieffekter for begge parter. Der skal være enighed 
om en passende fordelingsnøgle og klare linjer for, hvornår en træner arbejder i det ene eller det andet regi.  
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UNGDOMSSKOLENS ELEVER SOM HJÆLPETRÆNERE OG –LÆRERE

Idé og baggrund
Eleverne i Agerskov Ungdomsskoles 10.-klasser har en obligatorisk lederuddannelse som en del af deres skoleår. Agerskov 
Ungdomsskole samarbejder med bl.a. AUF og DGI Sønderjylland om dette. Tiltaget er populært både blandt ungdomssko-
lens elever og hos de institutioner, som indtil videre har haft glæde af ungdomsskolens idrætsleder-aspiranters kompe-
tencer.

Formål
De allerede eksisterende idrætsformer under AUF kan styrkes gennem deltagelse af hjælpe-trænere fra Agerskov Ung-
domsskole. Ligeledes vil det blive lettere at fastholde yngre teenagere som aktive idrætsudøvere, hvis de har nogle umid-
delbare aldersmæssige forbilleder at se op til. 

Agerskov Idrætsbånd vil, i takt med antallet af idrætsudøvere stiger, ligeledes have brug for flere trænere. Et samarbejde 
mellem Agerskov Ungdomsskole og AUF om at inddrage ungdomsskolens elever vil kunne give en fleksibilitet i opbygning 
og den løbende planlægning af idrætsbåndet.

Tidsplan og målsætninger 
Agerskov Ungdomsskole er allerede i gang med lederuddannelsen. I skoleåret 15/16 og frem vil lederuddannelsen og dens 
kobling til Agerskov Idrætsbånd blive en mere og mere profileret del af ungdomsskolens tilbud. 1. år med faget ’leder’ – 
erfaringerne skal bruges i sæsonen 2016/17: hvor kommunikation AUF og Agerskov Ungdomsskole og involveringen fra 
begge parter skal forbedres.

 Gymnastik
 I forbindelse med Powertumbling (3. - 7. klasse) i springhallen på Agerskov Ungdomsskole, har 4-6 elever været en 
 del af trænerteamet. 

 Svømning
 Svømning i AUF foregår i svømmehallen på Agerskov Ungdomsskole. Børneholdene har i skoleåret 2015/16 haft ca. 
 15 elever fra Agerskov Ungdomsskole som hjælpetrænere. 

 Fodbold
 Fodbold i AUF er, som så mange andre afdelinger og så mange andre foreninger, udfordret ift. trænerekapacitet. 
 Det er derfor en stor succes, når 4-6 elever fra Agerskov Ungdomsskole fungerer som hjælpetrænere.

Økonomi og ressourcer
Eleverne på Agerskov Ungdomsskoles leder-uddannelse udgør en ressource i Agerskov – og Agerskov Idrætsbånd er en 
ressource for ungdomsskolens elever. Eleverne kan tilføre vigtige træningskompetencer – og få reelle erfaringer med, 
hvordan det er at være og optræde som leder. 

Økonomisk er samarbejdet udgiftsneutralt, men via synergi bidrage positivt til både ungdomsskole og idrætsforening. Der 
bruges projektkoordinator- og ledelsesressourcer til igangsætning og udvikling.
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UNGDOMSSKOLENS ELEVER SOM MEDLEMMER I AUF

Idé og formål
Agerskov Ungdomsskoles elever har, som udgangspunkt, en stor interesse i idræt og der opleves en stigende interesse for 
at bygge yderligere på de mange tilbud Ungdomsskolen allerede tilbyder. Eleverne har derfor deltaget aktivt i forskellige 
AU- tilbud, på lige vilkår med AUF-medlemmer.  

Tidsplan og målsætninger
Agerskov Ungdomsskole og AUF har i forbindelse med igangsættelsen af Agerskov Idrætsbånd som pilotprojekt fra 
efteråret 2015 og frem løbende udviklet samarbejdet. Fra og med skoleåret 2016/17 vil Agerskov Ungdomsskoles elever 
fungere som betalende medlemmer i AUF.

 Gymnastik
 I skoleåret 2015/16 har ca. 4-6 elever fra Agerskov Ungdomsskole deltaget i Powertumbling (8. klasse og opefter). 
 I skoleåret 2016/17 er målsætningen, at der som minimum er samme antal deltagende elever fra Agerskov 
 Ungdomsskole, hvor muligheden for et udvidet antal bestemt også er til stede.

 Volley
 Volleyball i AUF har haft stor fremgang. Dette skyldes ikke kun kompetent trænererfaring fra Agerskov
 Ungdomsskole, men i lige så høj grad de ca. 10 elever (til tider 15) som deltager i træningen i Agerskov Hallen.

Økonomi og ressourcer
Økonomisk er samarbejdet en udgift for Agerskov Ungdomsskole, idet eleverne vil være betalende medlemmer i AUF. 
Agerskov Ungdomsskole ser dette som en investering i elevernes udvikling. Samarbejdet vil naturligvis have en positiv 
økonomisk effekt på AUF, grundet øget medlemskontingent og medlemstilskud samt booste foreningens medlemstal. 
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SAMARBEJDE OM BYENS FACILITETER

I Agerskov er der parallelstrukturer, som rummer muligheder for både udvikling og mere effektiv drift af det eksisterende. 
Eksempelvis bliver både Agerskov Ungdomsskoles faciliteter og Agerskovhallen bygningsmæssigt driftet separat. 

I Agerskov i Bevægelse har vi i første omgang valgt at fokusere på de ”lavthængende frugter:” Synergier i et pedelfællessk-
ab mellem Agerskov Ungdomsskole og Agerskovhallen, fælles administration og information mellem Agerskov Ungdomss-
kole og AUF. 

Efterhånden som de konkrete samarbejdsprojekter lykkes, er det vores overbevisning, at tankegangen vil brede sig – både 
i og uden for Agerskov og komme flere projekter og institutioner over hele landet til gavn.
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ADMINISTRATIONS- OG KOMMUNIKATIONSSAMARBEJDE

Idé og baggrund
Fremtidens foreningsliv står ifølge de fleste med ”fingere på pulsen” over for en række udfordringer. Som noget af det 
væsentligste peger man ofte på, at det er vanskeligt at finde frivillige, som ønsker at påtage sig det ofte temmeligt store 
administrative arbejde, der følger med en større foreningskonstruktion. Dette bliver ikke mindre vanskeligt af, at nutidens 
idrætsudøvere ofte ønsker sig en løs tilknytning til det sted, de dyrker idræt. Den traditionelle ”klubånd” er generelt set på 
retur mange steder.

AUF har en foreningssekretær, som tager sig af de mest basale administrationsopgaver. I fremtiden – og sideløbende 
med etableringen af Agerskov Idrætsbånd – bliver den administrative opgaveportefølje større, ligesom etableringen af 
Agerskov Idrætsbånd kommer til at kræve en væsentlig større kommunikations- og PR-indsats for at sikre et bæredygtigt 
deltagerantal. Projektkoordinatoren i Agerskov i Bevægelse varetager den voksende administrative opgaveportefølje i 
samarbejde med foreningssekretæren og har desuden ansvaret for det stigende PR-behov. 

Agerskov Ungdomsskole har på nuværende tidspunkt et passende PR-apparat i gang for at sikre den løbende tilstrømning 
af elever. Erfaringerne herfra med at kommunikere ”ud af byen” kan på den ene side komme bl.a. Agerskov Idrætsbånd 
til gavn. På den anden side kan et større fokus på Agerskov by samt Agerskov Idrætsbånd have en gavnlig virkning på 
kendskabet til Agerskov Ungdomsskole.

Formål
At kombinere de allerede eksisterende administrations- og kommunikationserfaringer fra Agerskovhallen, AUF og Agersk-
ov Ungdomsskole samt andre foreninger i Agerskov. 

Tidsplan og målsætninger
I foråret 2015 blev det begyndende grundlag, for et samarbejde, skabt. Samarbejdet blev faseopdelt, således at første fase 
blev igangsat til skoleåret 15/16. Herefter udvides og udvikles samarbejdet og i forbindelse med ansættelsen af projekt-
koordinator pr. 1. januar 2016, er første del af målsætningen nået. En målsætning er, at Agerskov har sit eget by-sekretariat 
ultimo 2017.

Økonomi og ressourcer
Igangsættelse og definering af det kommende samarbejde forudsætter et stort ”benarbejde”. Det er vigtigt, at samarbejdet 
i udgangspunktet bliver bæredygtigt og at så mange potentielle konflikter som muligt ”afmonteres” i startfasen. 

Omkostningerne hertil deles delvist af de deltagende parter, ligesom der også søges ekstern støtte til igangsætning og evt. 
indretning af lokaler og køb af udstyr. 
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FÆLLES INFORMATION OG HJEMMESIDE

Idé og baggrund
I øjeblikket driver følgende aktører i Agerskov i Bevægelse deres egen hjemmeside i og omkring Agerskov: Agerskov Ung-
domsskole, AUF og Agerskovhallen. Samtidig hermed drives en fællesportal for Agerskov (”infoland”) samt en hjemmeside 
for byens relativt store cykelklub. Der bruges forholdsvist mange timer og ressourcer på tværs af Agerskov på hjemmesider 
og portaler. Effekten af disse tiltag er ukendt. Vi vil gerne kunne komme endnu længere ”ud over rampen” med de gode 
historier fra Agerskov – både internt i by og opland samt regionalt og nationalt. 

Formål
At skabe en slagkraftigt webløsning og medfølgende tilstedeværelse på de sociale medier for Agerskov i Bevægelse, som 
kan medvirke til at markedsføre bl.a. Agerskov Idrætsbånd samt håndtere tilmeldinger m.v. Hjemmesiden bliver et anker-
punkt i samarbejdet og skal indadtil i Agerskov medvirke til, at flere institutioner kommer med og bliver del af bevægelsen.

Tidsplan og målsætninger
Samarbejdet omkring fælles information tænkes indfaset i takt med rammerne om et by-sekretariat samt særligt Agerskov 
Idrætsbånd. Projektet skal gennemgå en udviklingsfase, hvis betingelser kendes, når det vides, hvilke udviklingsmidler, der 
fra forskelligt hold yderligere bliver bevilget til Agerskov i Bevægelse. 

Økonomi og ressourcer
Projektet søges finansieret gennem fonde og de muligheder, der er for at søge midler til udvikling af landdistrikterne. Pro-
jektets økonomiske størrelse vil blive afklaret i dets udviklingsfase.
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PEDELSAMARBEJDE

Idé og baggrund
Det er en udfordring at sikre den delvist frivilligt drevne Agerskovhallen det nødvendige vedligeholdelsesniveau. Projekter 
kan være vanskelige at gennemføre, da de frivillige kræfter skal koordineres – og være tilstede i fornødent omfang.

Formål
Agerskov Ungdomsskole og Agerskovhallen skal i fremtiden samarbejde og koordinere et velfungerende pedel-sjak med 
mulighed for at indsætte pedelkræfter efter behov. Det er god, jysk logik at kombinere disse to ressourcer til gavn for alle.

Tidsplan og målsætninger
I skrivende stund er Agerskov Hallen og Agerskov Ungdomsskole i gang med at aftale de indbyrdes forhold ift. et pedelsa-
marbejde og hvordan det rent praktisk skal fungere.

1. møde er afholdt og samarbejdet tænkes udviklet således, at rammerne om en formalisering af dette kan skabes i første 
halvår af skoleåret 16/17.

Økonomi og ressourcer
Projektet er i princippet omkostningsneutralt for de deltagende parter. Dog skal en passende fordelingsnøgle findes, 
ligesom administrationen af projektet skal tænkes ind i det kommende administrations- og kommunikationssamarbejde 
på tværs af Agerskov Ungdomsskole, Agerskovhallen og AUF.
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ANLÆGSPROJEKTER

Agerskov Ungdomsskole udvider i øjeblikket sit elevantal pga. en støt stigende søgning. Det giver behov for mere kapac-
itet på særlig hal- og springområdet. Agerskov Ungdomsskole udvikler sig metodisk og pædagogisk hele tiden, og ønsker 
fortsat at være på forkant med udviklingen af efterskoleformen.

Med baggrund i det begyndende arbejde med Agerskov Idrætsbånd forventer Agerskov i Bevægelse desuden en stigning 
i det idrætslige aktivitetsniveau, som kommer til at kræve en opgradering af de eksisterende faciliteter for både ungdomss-
kole og AUF.

Derfor har Agerskov i Bevægelse, med Agerskov Ungdomsskoles bestyrelse som besluttende organ, skitseret følgende 
anlægsprojekter, som over de kommende år søges realiseret som en del af Agerskov i Bevægelse. 

Agerskov i Bevægelse forventer en stigning i trafikken både til byen og ikke mindst mellem byen og efterskolen. Derfor 
projekterer Agerskov Ungdomsskole i samarbejde med Tønder Kommune lige nu en tunnel under Branderupvej.  
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AU GYMNASTIK- OG BEVÆGELSESUNIVERS

Idé og baggrund
Gymnastikken har igennem rigtig mange år haft en vigtig plads i den dansk-sindede, sønderjyske tradition. Det er bl.a. 
dette, der ligger til grund for Agerskov Ungdomsskole – og som stadig er en væsentlig del af baggrunden for den store 
elevsøgning, skolen igennem de senere år har oplevet.

Formål
Det nye gymnastik- og bevægelsesunivers skal reaktualisere den eksisterende springhal med flere springfaciliteter samt et 
gymnastikgulv, der understøtter samspillet mellem rytmisk gymnastik og springgymnastik.

Den eksisterende springhal forlænges, og bliver dermed en del af det nye springmiljø med baner, spring grave og trampo-
liner i gulvet.

Der etableres en Arena parallelt med den nu forlængede springhal, og der åbnes mellem dem. Foruden de nødvendige 
depotfaciliteter etableres der på 1. sal en balkon, der gør det muligt at følge med i, hvad der foregår i multisalen.

Henover den del af springsalen, der ikke kræver dobbelt højde, etableres en opdelelig dansesal, hvorfra der både er kig til 
multi- og springsal.

Tidsplan og målsætninger
Agerskov Ungdomsskole er i skrivende stund ved internt at foretage prioriteringer angående de kommende nybyggerier 
i et samspil mellem ledelse, medarbejdere og bestyrelse. Input fra styregruppen for Agerskov i Bevægelse er desuden en 
væsentlig del af beslutningsgrundlaget. 1. møde med et rådgivende ingeniørfirma er afholdt primo 2016 og inden som-
meren 2016 vil en endelig prioriteringsplan for de kommende anlægsinvesteringer blive vedtaget af skolens bestyrelse. 
Herefter træffes der beslutning om, hvornår projekterne igangsættes.

Økonomi og ressourcer
De kommende anlæg på Agerskov Ungdomsskole kan til et vist niveau løftes via skolens løbende drift, mens der skal ek-
stern finansiering fra f.eks. almennyttige fonde til for at kunne løfte de ønskede anlæg i deres fulde og ønskede omfang.
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AU PÆDAGOGISK UNIVERS

Idé og baggrund
Agerskov Ungdomsskole har igennem hele sit snart 100-årige virke udviklet sig pædagogisk – i samspil med idrætten og 
omgivelserne i både nær og fjern forstand. Det vil skolen blive ved med. Når elevtallet over de kommende år øges, bliver 
der brug for samlings-faciliteter og rum til at udvikle andet og mere end den traditionelle klasserums-undervisning. Derfor 
har Agerskov Ungdomsskole i samarbejde med DGI Tegnestue udviklet principper og skitser for et kommende pædagogisk 
univers.

Formål
Det pædagogiske univers bliver skolens midtpunkt – på samme måde som foredragssalen igennem mange år traditionelt 
har været det. Her skal skolens elever kunne mødes i samlet flok – og her skal det være muligt at lave forskellige rumlige 
opdelinger til gruppearbejde og individuel fordybelse.

Det pædagogiske univers indeholder klasselokaler på 1. sal rundt om fleksibel plads. Universet kan – alt afhængig af det 
konkrete behov – stå i åben forbindelse med scene, musiklokale og multisalen.

På denne måde kommer Det Pædagogisk Univers til at forene undervisning, fællesskab, kultur og idræt – de fornemste ting 
ved den særlige variant af kostskoleformen, som har udviklet sig i det syd- og sønderjyske gennem de seneste ca. 100 år.

Tidsplan og målsætninger 
Se ovenfor.

Økonomi og ressourcer
Se ovenfor.
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AGERSKOV AKTIVITETSPARK

Idé og baggrund
Agerskov Ungdomsskole samt by og opland har behov for en kunstgræsbane til fodboldtræning m.v. i den kolde del af 
året. Agerskov Ungdomsskole har derfor påbegyndt en proces mod erhvervelse af et landområde syd og vest for denne 
med henblik på at udvide de udendørs idrætsfaciliteter og skabe et parklignende idrætsanlæg for hele Agerskov, som også 
vil blive en væsentlig facilitet for Agerskov Idrætsbånd. 

Formål
Agerskov Aktivitetspark skal give mulighed for træning af fodbold m.v. i vinterhalvåret – men være meget mere end 
det: Overskudsjord fra de forskellige byggerier på matriklen skal danne et mindre bjerglandskab suppleret af en sø med 
flydende scene, som dannes i forbindelse med etableringen af et overløbsbassin for overfladevand.

Ved siden af dette etableres løbebaner og mindre, mere lukkede rum til grill-aftener, gåture og andre udendørs aktiviteter.

Anlægget skal være åbent for Agerskovs beboere og skal desuden i nogen udstrækning lejes ud (primært kunstgræsba-
nen).

Tidsplan og målsætninger
Som med de øvrige anlægsprojekter, realiseres parken etapevist efter beslutning i bestyrelsen for Agerskov Ungdomsskole 
og efterhånden som både intern og ekstern finansiering gør det muligt. 

Økonomi og ressourcer
Et overløbsbassin skal under alle omstændigheder etableres, og de forskellige byggerier vil – alt efter i hvilket tempo de 
realiseres – give en del fyldjord, som lige så godt kan deponeres i et ”bjerg-” og aktivitetslandskab, som det kan køres bort. 
På denne måde bliver dele af parken til som et værdifuldt ”biprodukt” af de øvrige projekter.
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TUNNEL MELLEM AGERSKOV UNGDOMSSKOLE OG AGERSKOV BY

Idé og baggrund
Den gående og cyklende trafik på tværs af Branderupvej mellem Agerskov Ungdomsskole og byen er allerede stor. Med 
både stigende elevtal og øget brug af Agerskovhallen for ungdomsskolens vedkommende og et højere aktivitetsniveau 
som følge af Agerskov Idrætsbånd, bliver der endnu mere tværgående trafik over Branderupvej.

Formål
Der skal etableres en tunnel for at sikre de gående og cyklende trafikanter til og fra ungdomsskole og idrætsanlæg på den 
ene side og Agerskovhallen samt byen på den anden.

Tidsplan og målsætninger
Arbejdet med tunnelen er allerede i gang i et samarbejde mellem Agerskov Ungdomsskole og Tønder Kommune. Tunnelen 
forventes færdig inden udgangen af 2017. 

Økonomi og ressourcer
Agerskov Ungdomsskole, Agerskov i Bevægelse og Tønder Kommune finder i fællesskab midlerne til tunnelen.
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TIDSRAMMER OG PERSPEKTIVER

Agerskov i Bevægelse udfoldes løbende i skrivende stund og fremadrettet. De forskellige projekter i dette katalog er 
dermed udtryk for et øjebliksbillede af det, vi nu helt konkret realiserer og ønsker at realisere.

Da Agerskov i Bevægelse – som navnet mere end antyder – netop er en bevægelse, kan vi på nuværende tidspunkt ikke 
sige, hvad der mere vil komme til af nye projekter og idéer.

Perspektiverne af selve tænkemåden i Agerskov i Bevægelse er dog langt større – for både Agerskov og andre mindre, dan-
ske byer. Det handler om at realisere sine drømme og nå sine mål. 

Det handler om at bevare og udvikle selvfølelsen i de mindre samfund. Det er i vores perspektiv selve det, der giver gro-
bund for varig udvikling og fremgang.

Perspektiver for Agerskov og omegn
Agerskov har mange kvaliteter, og Agerskov er andet og mere end idræt. Men betragter man Agerskov i et helikopter-per-
spektiv, er mange af Agerskovs styrker centreret omkring hallen, idrætsforeningen og ungdomsskolen. Det er simpelthen 
en del af et ”DNA,” som kan spores helt tilbage til tiden under tysk styre og gymnastikken som del af opbygningen af et 
nationalt, dansk fællesskab.

I et hverdagsperspektiv er dette måske ikke det vigtigste for Agerskov og omegn. Af større betydning synes at være, at der 
sker noget – og at folk trækkes til byen som både gæster og borgere, der slår sig ned permanent.

Men kombineres de to ting: Den historiske ballast, som har ført til nutidens styrkepositioner og byens sunde virketrang – 
vil det have en afsmittende virkning på snart sagt alle områder af livet i Agerskov.

Bliver Agerskov et godt ”brand,” vil det medføre flere tilflyttere – og en øget tilstrømning af mennesker til f.eks. Agerskov 
Idrætsbånd vil også medføre flere brugere i Agerskovhallen og mere omsætning i byens butikker og til dennes øvrige erh-
vervsliv.

På denne måde vil et afsæt i idrætten brede sig som ringe i vandet over hele byen.
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PERSPEKTIVER FOR LANDDISTRIKTER GENERELT

De danske landdistrikter har igennem længere tid været en politisk ”varm kartoffel.” Med manglende selvfølelse i 
selvsamme landdistrikter til følge. Og med et ry som konsekvens, der heldigvis de fleste steder ikke svarer til den reelle 
situation.

Vi har været vant til, at vækst var løsningen på alt i Danmark. At der kun kunne blive mere af alting. Det har vist sig ikke 
at holde stik alle steder i landdistrikterne, og der bliver mange steder tænkt vigtige tanker til, hvordan man skal tackle en 
situation med f.eks. faldende befolkningstal og lukkede skoler, uden at det ødelægger livskvaliteten for de mennesker, der 
bebor vores landdistrikter.

Én af vejene synes at være at dyrke de kvaliteter og styrke-positioner, der allerede findes. Det er det, vi gør i Agerskov i 
Bevægelse. 

Efterhånden som projekterne lykkes, og vi får høstet og videreformidlet erfaringerne, vil en ny model for udvikling af land-
distrikter med basis i de mindre byer tage form. Vi synes naturligvis, den skal hedde ”Agerskov-modellen.” 

Vi tror på, at arbejdet i Agerskov kan blive retningsgivende for en positiv udvikling mange steder i Danmark. For alle steder 
er særlige. Alle har særlige kvaliteter. Og vores påstand er: Stort set alle steder vil man kunne få overraskende meget ud af 
at kombinere det, der fungerer godt på nye måder. Og skabe løsninger til det 21. århundredes landdistrikt med trivsel og 
livskvalitet til følge.
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Maj 2015 
• Præsentation af Agerskov i Bevægelse for presse og 

offentlighed
• Agerskov Idrætsbånd i gang med første pilotprojekt
• Søgning af eksterne midler til at kick-starte og real-

isere projekterne

August 2015
• Flere pilotprojekter under Agerskov Idrætsbånd 

igangsat

Januar 2016
• Projektkoordinator ansat
• Udvikling af Agerskov Triathlon 
• Udvikling af Extreme ISUZU Challenge

Marts 2016
• Udvikling af anlægsprojekterne i samarbejde med 

rådgivende ingeniørfirma
• Intensiveret markedsføring af Agerskov Idrætsbånd 

er i gang

Maj 2016
• Agerskov i Bevægelse projektkatalog 4. udgave, 

2.version, udarbejdet
• Afvikling af Agerskov Triathlon

Juni 2016
• Afvikling af Extreme ISUZU Challenge
• Udvikling af eSport Agerskov

August 2016
• Agerskov i Bevægelse projektkatalog 4. udgave, 

2.version, grafisk udgivelse

Oktober 2016
• Foredrag v. Poul Erik Skammelsen

 November 2016
• Agerskov eSport

Ultimo 2016
• Tunnel projekteret
• Lokalplan
• Søgning af eksterne midler til at reali- 

sere anlægsprojekterne
• Første del af anlægsprojekterne pro- 

jekteret; Kunstgræsbane
• Fælles information og hjemmeside er konkretiseret

Primo 2017
• Fælles administration er konkretiseret
• Fælles information og hjemmeside er realiseret

Maj/Juni 2017
• Agerskov Triathlon & Extreme ISUZU Challenge

Sommeren 2017
• Forøgelse af antal camps på Agerskov Ungdomss-

kole 

Ultimo 2017
• Agerskov By-sekretariat er realiseret
• Agerskov eSport 
• Tunnel etableret
• Første del af anlægsprojekterne reali- 

seret; Kunstgræsbane 

2018
• Agerskov Triathlon & Extreme ISUZU Challenge
• Cirkus-festival m. 500 børn
• Agerskov eSport 

MÅLSÆTNINGER OG MILEPÆLE



23

PR OG KOMMUNIKATION

Agerskov i Bevægelse har styrke og mulighed for at blive ”et brand” – og dermed har Agerskov by og Tønder Kommune 
også denne mulighed. Historien om et lokalsamfund, som besinder sig på sine styrke-positioner, dyrker dem i et forplig-
tende samarbejde og får gang udviklingen er meget stærk. Historien om Agerskov som centrum for familieidræt i hele Syd- 
og Sønderjylland er også meget stærk. Det er historier som disse, der skal bære kommunikationen. 

Agerskov i Bevægelse skal lanceres både via mund-til-mund internt i Agerskov samt i pressen: Jyske Vestkysten og lokala-
viserne er her de centrale kanaler. Dele af Agerskov i Bevægelse som f.eks. det, at der udvikles en helt ny model for lokalt 
samarbejde og fremgang i ”Udkantsdanmark,” har national relevans for både medier og det politisk-administrative niveau. 
Ligeledes vil der være dele af fortællingen om Agerskov i Bevægelse, som vil have relevans for f.eks. TV Syd og DR Syd.

Agerskov i Bevægelse har brug for en velfungerende ekstern kommunikation af strategiske årsager: Der skal tiltrækkes 
eksterne fondsmidler, hvorfor fonde og eventuelle sponsorer skal kunne se, at der – qua en passende medieomtale – er en 
effektiv organisation og gode idéer bag projektet. 

Agerskov Idrætsbånd adskiller sig i denne sammenhæng fra de øvrige projekter, idet lanceringen af dette ikke ”kun” tjener 
strategiske men også rent operationelle formål: Der skal tiltrækkes et passende ”publikum” til aktiviteterne fra et større syd- 
og sønderjysk opland. For at opnå tilstrækkelig eksponering, skal medieomtalen understøtte og være i samklang med en 
effektfuld tilstedeværelse på nettet, hvor sociale medier kommer til at spille en væsentlig rolle.

Vi er overbeviste om, at de gode historier til både nettet, pressen og mennesker imellem er der - vi skal blot have dem i 
bevægelse.
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ØKONOMI – HVORDAN BLIVER DET MULIGT?

De enkelte projekters økonomi og ressourcebehov er kort berørt i dette projektkatalog. En mere omfangsrig budgettering 
skal findes i de projektbeskrivelser, som udarbejdes til hvert enkelt projekt, når disse igangsættes.

Agerskov i Bevægelse er, som beskrevet i dette katalog, tilført midler i størrelsesordenen kr. 1 mio. (ca. to årsværk samt 
beskedne udgifter til kontorhold) for at kunne opretholde tempoet og udviklingen af de forskellige samarbejder samt 
sørge for PR og løbende ansøgninger af fonde m.v. hen over årene 2016 – 2018.

Agerskov i Bevægelse er i skrivende stund støttet af:
LAG Haderslev-Tønder   500.000 kr.
Tønder Landdistriktsudvalg  225.000 kr.
Agerskov Ungdomsskole  150.000 kr.
Agerskov Sogns Ungdomsforening 150.000 kr.
Agerskov Hallens Venner    25.000 kr.

Anlægsprojekterne vil dels skulle finansieres via driften af Agerskov Ungdomsskole, udlejningsvirksomhed samt forhåbent-
lig støtte fra større, almennyttige fonde.
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APPENDIX

Øvrige projekter under Agerskov i Bevægelse
• Renovering af svømmehallen ved Agerskov Ungdomsskole 
• Aktivitetsstrøg mellem Agerskov Ungdomsskole/Agerskov Aktivitetspark og Agerskovhallen
• Byforskønnelse i Agerskov
• Depotrum ved Agerskovhallen
• Udarbejdelse af model for fleksible, kommunale tilskudsmodeller, som letter samarbejdet mellem Agerskov Ung-

domsskole og Agerskovhallen

Vi er Agerskov i Bevægelse

Styregruppe:
Hvem Navn Tlf. E-mail
Agerskov Hallens bestyrelse Johnny Andersen 20133664 agerskov.taxi@tdcadsl.dk
Agerskov Lokalråd Henning Matzen 21440454 henning@matzenbyg.dk
Lokal erhvervsdrivende Sonja Pedersen 21743706 0522359@spar.dk
AU forældre rep. Gunnar Pedersen 50459291 gunnar64@live.dk
Agerskov omegn Torben Jensen 25579820 tje@jlbr.dk
Formand AUF Helle Hansen 26235613 hellegraversgaard@gmail.com
Næstformand AUF Lone Andersen 23733632 loa@eurodan-huse.dk
Leder Børnehuset Gitte Vad 74833519 gitvad@toender.dk
Tønder Kommune Ronni Rix Back 74928151 rrb1@toender.dk

Forretningsudvalg:
Hvem Navn Tlf. E-mail
Formand AU Jørn Ebbesen 40369121 evaogjorn@post.tele.dk
Bestyrelsesformand AU Lars Kristensen 20785613 lk@agerskovungdomsskole.dk
Lokal Stig Bæk Andersen 21771534 stan@imjb.dk

Projektkoordinator:

Hvem Navn Tlf. E-mail
Agerskov i Bevægelse Esben L. M. Thøstesen 31510009 esben@agerskovibevaegelse.dk
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OVERSIGT OVER FORENINGER M.V. I AGERSKOV OG OMEGN (IKKE UDTØMMENDE)

Agerskov Krolf
Den Jydske Hest i Sydjylland
Rangstrup Forsamlingshus
Rangstrup og Omegns Borgerforening
Spejderne
Agerskov Borgerforening
Agerskov Brændevinsambassade
Agerskov Handels og Håndværkerforening
Agerskovs Brændevinslaug
Agerskov Fristed og IT-hus
Agerskov Sogns Efterlønner- og Pensionistforening
Agerskov Cykelklub
Familie og Samfund, Agerskov og Omegn
Agerskov Frivillige Brandværn
Agerskovhallens Venner
Agerskov KFUM & K
Lokalhistorisk forening for Agerskov Sogn
Agerskov Ringriderforening
Agerskov Sogns Ungdomsforening / AUF
Agerskov Vest Antenneforening
Agerskov-Branderup Venstrevælgerforening
Luthersk Mission Agerskov
Møllevangens Vennekreds
Agerskov Cirkusklub

Kilder
Region Syddanmarks analyse ”De mindre byer i Syddanmark” fra 2010
Kommuneplan for Tønder Kommune, 2011
Tønder Kreativ, udvikling af Tønder Kommune, 2011
Tønder Profilen og Tønder Place Branding, 2011
Bosætningsstrategi for Toftlund, 2014
Håndbog i Fundraising, 2012
Udviklingsstrategi for Tønder-Haderslev LAG 2014-2020
Liv i landområder, Tønder Kommune 2012
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