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SEPTEMBER 2018

NYT! NYHEDSBREV FRA AKTIV AABENRAA
Velkommen til Aktiv Aabenraa og vores første nyhedsbrev. Vi håber, at du vil læse med
og blive klogere på, hvad Aktiv Aabenraa tilbyder dig og din familie i fremtiden!
Følg også med på vores hjemmeside www.aktivaabenraa.dk og på vores Facebookside!
Her kan I deltage i vores #konkurrence, finde åbningstider og arrangementer i vores haller
og svømmehaller, og I kan følge med i vores nye Åben Hal koncept!

NYT! ÅBEN HAL
Aktiv Aabenraa er klar med et nyt tiltag for at skabe bedre adgang til kultur- og
fritidstilbuddene for alle borgere i Aabenraa Kommune. Tiltaget kalder vi Åben Hal!
Et to timers arrangement hver weekend fra uge 43 til uge 13 på skift i de kommunale haller
og svømmehaller.
Vi tyvstarter i hele efterårsferien – med en ny hal hver dag – så tag din familie med til et par
sjove og aktive timer! Find linket til gratis tilmelding nederst i nyhedsbrevet.
Aktiv Aabenraa samarbejder med idrætsforeningerne, så
kom og prøv en sport du måske aldrig har prøvet før! Alle
kan være med – og det koster kun 20kr/pers. pr. gang fra
uge 43 og frem.
Tag hele familien med og få en drikkedunk og saml de seje,
farvestrående armbånd. Hvert sted har sin egen farve.

FRIBILLETTER TIL

ÅBEN HAL
HELE UGE 42
Tilmeld dig gratis her:
https://aabenraa.nemtilmeld.dk/222/

SE PROGRAMMET HER OG
FØLG MED PÅ BÅDE FACEBOOK
OG PÅ VORES HJEMMESIDE
WWW.AKTIVAABENRAA.DK

Alle kan være med!

AKTIV Aabenraa
Skovbrynet 10 · 6230 Rødekro
T. 7376 8910 · E. aktiv@aabenraa.dk

Hvem er Aktiv Aabenraa?
Aktiv Aabenraa er en gren under
Aabenraa Kommune - kultur, plan
og fritid. Kommunen ønsker, at
sundhed og læring sættes i
centrum i hele kommunen og
derfor har vi i Aktiv Aabenraa en
vision om at skabe sunde og
aktive borgere i moderne og
fleksible idrætsfaciliteter.
Der skal mere liv i kommunens
haller og svømmehaller – og de
skal være tilgængelige for alle!

