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Hvorfor?

Hvad?Hvordan?

Hvis, så…

Overordnet perspektiv



Hvorfor?

Hvordan?

Overordnet perspektiv
• Fragmenterede og ”lukkede”  fælleskaber (pendlersamfund)
• Ældre og udsatte borgere ofte alene, trivsel - unge på stoffer?
• Intet naturligt mødested/lokaler for for unge som ældre
• En positiv befolkningstilvækstområde med behov for at kunne 

rumme flere, lettilgængelige fællesskaber   
• Fysisk adskillelse - Nogle er sig selv nok – intet fælleskab
• Ingen sammenhæng i lokale tiltag, institutioner og vækst

• Fysiske rammer ikke tidssvarender
• Akut pladsproblem
• Mange på venteliste i Fitness afd.
• Svært at tiltrække trænere og frivillige                     
• Ingen holistisk blik for medlemmer

• Manglende ressourcer
• Trange fysiske kår
• Mangler faglokaler 
• Uudnyttede lokaler
• Akut ressourceproblemer – undervisningsmateriel
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• Manglende ressourcer
• Trange fysiske kår
• Mangler faglokaler 
• Uudnyttede lokaler
• Akut ressourceproblemer – undervisningsmateriel

Hvad? 
• Fælleskaber på tværs af alle aldre, foreninger, interesser og 

muligheder
• Inkluderende bydelsfælleskabs-mindset”
• Dannelsesmuligheder med stimulerende lokaler og faciliteter
• Et ”center" for fysisk og mental vækst
• Iværksætteri med bacup-facliteter
• Nem tilgang/booking til faciliteter aktiviteter
• Inspirerende faciliteter og oplevelser
• ”24/7” udnyttelse af eksisterende lokaler på en ny måde
• (Inter-)National synligt nytænkende center
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• Fælles vision for helle lokalområdet
• Fælles midtpunkt/samlingssted(er) 
med kultur, bibliotek, undervisnings-

og sundhedstilbud, inkl. behandlinger
• Udvidelse af lokaler (NBSIF ++)
• CO2 neutralt, bæredygtigt, bilfri

• Designskole/kunst/DTU
• Fælles digital portal

• Markedsføring
• Koordinator



Hvorfor?

Hvordan?

• Et attraktivt miljø der tiltrækker nye borgere
• De fysiske og sociale skel mellem skole, 

foreninger, erhvervsliv og samfund er smeltet sammen 
• Lokalområdet har ry for at være et aktivt, inspirerende sted for 

menneskelig vækst,  iværksætteri og erhvervsliv  
• Borgere på tværs af grupper, foreninger og erhvervsliv involvere sig i 

hinanden. De mødes regelmæssigt, styrker velfærden og udbygger samarbejde
• Kreative faciliteter skaber målbare gode lærings- og dannelsesmiljøer 

• Ressourcestærke hjælper mindre ressourcestærke
• Narko og kriminalitet blandt lokalområdets unge er et minimum

• Aktive ældre og udsatte grupper har bedre sundhed, livsmod, fysisk som psykisk
• Borgerne kender de lokale tiltag/arrangementer

• Inspirator for andre lokalsamfund i Danmark
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Drømme ”udtryk”: (nedskrevet)

• Billedeskole på trapper gården

• Let tilgængelighed (nemmere adgang til lokaler)

• Koordinering

• Gratis aktiviteter for unge

• Udnytte rum på en ny måde

• STOR bygning – måske flere

• Digital portal

• Synlige aktiviteter

• Kommunikation markedsføring (lokal avis)

• Fælles sang

• Folk er ude af husene

• Bydels fællesskab

• Fællesspisninger

• Karavane fører

• Sløjd + andre faglokaler

• Store lokaler

• STORT åbent idrætscenter

• Ungdomsklub

• Musik

• Aftenskole

• Fællesskab på tværs (ingen skelen mellem grupper & foreninger)

• Inkluderende fællesskaber

• Mr. Lyshøj

• Cafè

• Store kulturelle arrangementer (byfest)

• Åben hal

• Lysende overgange  mellem Trapholt+skole+Nord+Fjord

Grp. 1: Fysiske rammer - anno Vejen fritidscenter (5-10år) – mange ting man kan gøre nu ( det klister, 
der binder os sammen) – samarbejde omkring udvikling af bestående lokaler – ungdomsklub  



Grp 2: (Rikke)
Fællesskabet /(”Kolonihaver”) – Hvordan skaber vi muligheden for fællesskabet: vi har i dag mange celler, men 
drømmen omkring den at mødes heromkring ( ex.spisning) – samlingssted – der skal hyres facilitatorer til at 
arrangerer ( frivillige)  - fællesskabspisning i hverdagen 

• Drømme ”udtryk”: (nedskrevet)

• Nu: Foreninger er del i deres individuelle celler                           
• om 5 år: Foreninger har et fælles tredje
• om 5 år: Fælles spisning i stort format                                           
• om 5 år: Kolonihaver

• Fællesskaber på tværs af alder- interesser – muligheder –
inkluderende

• Midtpunkt / samlingspunkt

• Fælleshus / samlingssted

• Iværksætteri – undervisning – oplysning - erhvervslivet – processer

• Kræver faciliteter – flow ”hele døgnet” i brugen af faciliter

• Hvordan holder interessen for fællesskabet ved? 

• Hvordan åbnes rummene op for at kunne mødes på tværs?



Grp 3:

Fysiske hus ramme: inspiration fra Vejen Idrætscenter ( svømmehal/cafe/ haller/ fedeste 
rammer ) byg på vandet – overvejelser om tilbud til lokale borgere vs udefrakommende 
tillige – arbejder med Co2 neutral påvirkning = dvs. faciliteter kun for lokale beboere – et 
kraftcenter til grønne løsninger – politikere/forskere/kulturpersoner tiltrækkes -
svævebaner
Drømme ”udtryk”: (nedskrevet)

• Idrætscenter (a la Vejen) 

• Et CO2 neutralt kraftcenter

• Bibliotek låne station

• Hotel

• Unge mødested

• Psykisk sundhed

• Udlejning af baner/lokaler

• Nemt at bruge – for alle

• Kulturhus  ~ tænke dannelse & kultur o& sundhed sammen

• ”Kultur i arbejde”

• Tog stop

• Forsamlingshus

• Cafè

• Designskole / DTU

• Bilfri zone

• Bæredygtighed

• Nyskabende aldrig set før!

• Drone potentiale -> Instragram potentiale

• I vandet !?

• 2 lokationer : svævebane / metro + VR!! = luft kt bane på grøn 
energi



Grp 1

MASTERPLAN -> 10 år frem:  - samle alle formændene for alle foreninger

(1) Taskforce 1: Åben dørene - key to the shit (hvad skal til for at man kan komme ind i bestående bygnnger)

(2) Taskforce 2: Smadrer siloer – mere samarbejder på tværs - for folk til at tale sammen (cross over)

(3) Taskforce 3: Klub til unge nu!! - forældre vagter/engagement (ikke i kælderen) – dør ind til foreningsliv

(4) Taskforce 4: Digital portal – alle skal vide mere / overblik-falkeblik - blikfangkommunikation

(5) Taskforce 5 :Kortlægge alle rammer og spræng dem ( spil domino på ressourcer i dag)

(6) Taskforce 6: Lyshøjpatruljen - Vi fixer, hjælper og bringer dig videre ” netværk Bodil der ved det” 

(7) Taskforce 7 : Lyshøjbanken ( aktier, fundraising, erhvervsfolk etc. )

(8) Taskforce 8 : Lys på Lyshøj  - mere wauuuw events   ( snak med Taskforce 9)

(9) Taskforce 9 : Naturens dag  - lysfes , krammedag, skraldedag etc. ( spændende mærkedage ( se grp 5)

(10) Taskforce 10 :Fede mellemrum fx lysende bænke, overgang spots ”Lyshøj Lyser” - Binde områderne sammen med lys 



Grp 3: Co2 venlig bygning – stort kulturhus ved vandet (noter eftersendes til Casper)

De nære tiltag - få idrætten og kultur, unge bundet sammen – hvordan vi bruge bygninger i dag – lave et centralt 
område (f.eks. Lyshøj, Multihuset i brug, spejderhus, fritidsklubben, innovationsfabrikken)



Noter fra dialog med Stine/Jan/Casper/Morten (Primus Motor): 

Problemstillinger / behov som element til funding ansøgning er vigtig:
•Fragmenteret lokalsamfund
•Lukkede fællesskaber (bag lukkede døre)
•Pendlersamfund
•Bruger ikke loaker optimalt
•Faglokaler -naturvidenskab
•Unge – samlested

Til at understøtte Funding - behov & udfordringer:

• Borger interviews                                                                                                            
Idégenerering 

• Borgermøde (bredde i behovs-/problem tilkendegivelser)
• Manglende videnskabelig dannelse ( ex. fra Ry)
• Ensomhed ældre
• Holde folk sunde 
• Fund trend er at der tages udgangspunkt i samfundsbehov og 

udvikling.



Projekt Centerpunkt
Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens

Nr. Bjert, Strandhuse & Drejens Lokalråd Nr. Bjært/Strandhus IF Lyshøjskolens skolebestyrelse 



Nr. Bjert, Strandhuse & Drejens Lokalråd Nr. Bjært/Strandhus IF Lyshøjskolens skolebestyrelse 

Idrætsforeningen har nedsat en gruppe, der skal se på 
udviklingen af deres faciliteter og fremtidssikre 
foreningen. Gruppen har været i dialog med DGI 

Skolen og lokalråd har haft en designproces og har 
nedsat en tværgående gruppe, der skal arbejde med 
skolens udendørs faciliteter for at sikre, at de i endnu 
højere grad inviterer lokalsamfundet ind. 

Baggrund Hvad er Centerpunkt? Hvorfor et Centerpunkt? Hvordan bliver det til? 



Nr. Bjert, Strandhuse & Drejens Lokalråd Nr. Bjært/Strandhus IF Lyshøjskolens skolebestyrelse 

• En samling af lokalrådets, skolens og 
idrætsforeningens visioner til en fælles vision fordi 
vi har set synergien i samarbejdet 

• Et samlet løsningsforslag til de udfordringer og 
behov, vi oplever hver især.

• Et samlingspunkt for områdets borgere – lad os 
kalde det et moderne forsamlingshus. 

• En smartere løsning, hvor vi ikke bare bygger ud 
og laver knopskydninger til eksisterende 
bygningsmasse. 

• Et sted, hvor de fysiske og sociale skel mellem 
skole, idrætsforening og omkringliggende 
samfund smelter sammen i et innovativt design –
Vi bygger indad og laver smartere løsninger.  

• Når vi bryder skellet mellem lokale aktører giver vi 
plads til at nye relationer og nye samarbejder kan 
opstå. 

Baggrund Hvad er Centerpunkt? Hvorfor et Centerpunkt? Hvordan bliver det til? 



Nr. Bjert, Strandhuse & Drejens Lokalråd Nr. Bjært/Strandhus IF Lyshøjskolens skolebestyrelse 

• Vi er et pendlersamfund, og vi har brug for at kunne mødes for at skabe lokalt 
tilhørsforhold og engagement.

• En positiv befolkningstilvækst og planer om mange udstykninger i området øger 
behovet for at kunne rumme flere, lettilgængelige fællesskaber og skabe et attraktivt 
miljø der kan tiltrække nye borgere.  

• Vi er en idrætsforening i vækst, hvor vi på nogle områder har brug for mere plads, 
mens vi på andre tidspunkter oplever at hallerne står tomme – det kræver smartere 
løsninger. 

• Skolen oplever kapacitetsudfordringer på nogle områder og der er behov for at styrke 
faglokaler og fælles faciliteter.

• Centerpunkt bliver et samlingssted for bogerne, men også et sted, hvor skole, lokalråd 
og idrætsforening kan udbygge samarbejdet og være med til at aktivere flere borgere i 
området og invitere flere aktører med i samarbejdet.

• Det bliver et sted, hvor den mentale sundhed styrkes gennem oplevelser, dannelse og 
samvær. 

• Et sted, hvor vi gennem smartere løsninger og øget fokus får endnu flere borgere til at 
bevæge sig og styrke den fysiske sundhed. 

• Det bliver en innovativ løsning, som sætter Kolding på landkortet i forhold til 
designtænkning og kreative løsninger. 

Baggrund Hvad er Centerpunkt? Hvorfor et Centerpunkt? Hvordan bliver det til? 



Nr. Bjert, Strandhuse & Drejens Lokalråd Nr. Bjært/Strandhus IF Lyshøjskolens skolebestyrelse 

• Vi vil gerne etablere os omkring projektet på en ny bæredygtig måde på tværs 
af aktører. 

• Vi er et ressourcestærkt område og i fællesskab har vi mange menneskelige 
ressourcer og en stærk økonomi. 

• Vi vil gerne købe os til erfaring og netværk, som kan støtte os yderligere i 
forhold til fundraising (Primus-Motor).

• Vi vil gerne afklare vores ambitioner og i dialog om fælles værdier med vores 
lokale politikere. 

• Vi har et oplevet behov og drive nu-og-her, men er indstillet på, at det kan tage 
noget tid. 

Baggrund Hvad er Centerpunkt? Hvorfor et Centerpunkt? Hvordan bliver det til? 


