
Målsætning for
Sundheds – Kultur & Sportscenter

Nørager

 

Idéen om et sundheds & Kulturcenter i Nørager udspringer af den dynamik og det 
samarbejde – samt fællesskab, der er i Nørager by.
Landsbyer af Nøragers størrelse, har som landsbysamfund to muligheder – at gå i 
dvale – eller gå fremtiden i møde med en dynamisk tilgang til udviklingen.

Nørager har valgt det sidste – at gå fremtiden i møde i fællesskab – samarbejde og 
dynamik.
Værdigrundlaget i byen er – plads til alle – børn – pensionister – dem i arbejde – dem 
uden – de der kan og vil, kan hele vejen igennem være med til at præge udviklingen af 
byen.

De der ikke har så mange kræfter og overskud – bidrager så med det de nu kan – 
derved er alle fælles om det samme mål – at gøre Nørager by klar til fremtidens 
udfordringer – fremtiden kommer – det er sikkert – men i Nørager gør vi os klar til 
den.
Beboerforeningen og Nørager Boldklub er to stærke spillere i byen. Herfra udgår den 
kraft og de idéer, der har gjort, at byen indtil nu har været i stand til at tilbyde 
borgerne service – oplevelser – fællesskab – altså kort sagt – et godt fritidsliv i alle 
dets aspekter.

 
Nørager Boldklub

Fællesskab – samarbejde – deltagelse – dynamik –

Disse er nøgleordene for Nørager Boldklub -  NBK – en klub ud over det sædvanlige, 
hvilket også er blevet belønnet med

”Årets Idrætsklub i Østjylland 2007”

Ikke ufortjent, idet klubben på alle planer er aktiv i lokalsamfundet – såvel på, som 
udenfor banen.

 Klubben er aktiv i forbindelse med NBK’s  Sommerfest.
Hvert år samarbejder boldklubben, beboerforeningen og ældreklubben om, at afvikle 
Nørager Boldklubs sommerfest. Mens mange af omegnens lokale byfester må kæmpe 
hårdt, for at få tingene til at hænge sammen, har vi de sidste 5-10 år haft held til hvert 
år at øge både deltagerantal og omsætning. Et blandet program der byder på noget for 
de fleste. Vi værner om vore traditioner med fx børneaktiviteter, motionsbanko og 
optog gennem byen med Pigegarde samt klubbens aktive børn og unge. Desuden 
byder sommerfesten på stor volley-, fodbold- og håndboldturnering samt aftenfester, 
der styrker det sociale sammenhold. Se vedlagte bilag 3 og billeder.
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Det er 100% frivillige, der får det efterhånden temmelig store arrangement til at 
fungere. Særligt vil vi nævne mandag efter sommerfesten, hvor ca. 20-30 stiller op 
frivilligt, for at rydde op og pakke ned, det siger noget om lysten til at være med.

 
Store Badedag

Store Badedag er et af de produkter, der er opstået på baggrund af det 
udviklingsseminar, som vi havde i 2003. Fra fredag til søndag camperer børn, unge og 
voksne ved den nærliggende Rygårde Strand. Arrangementet bliver udbudt i avisen og 
alle, der har lyst til at deltage, er velkommen. På den måde integreres nye børn og 
forældre på en god og sjov måde. Deltagerne bliver inddelt i hold på tværs af 
aldersgrupper, og i løbet af de 2-3 dage dystes der i forskellige aktiviteter. Det er 
badning, leg, konkurrencer – i form af idræt på tværs, lejrbål og hygge der er i 
centrum.

 
Jubilæum

Til sidst vil vi nævne klubbens store 50 års jubilæum, der blev afholdt i sommeren 
2004. Med et kæmpe forarbejde, af en af klubbens frivillige, lykkedes os at komme i 
kontakt med 520 af klubbens nuværende og tidligere medlemmer. Til selve festen 
deltog 360 gæster. Vi tror det store deltagerantal er skabt på baggrund af de 
oplevelser, følelser og arbejdsopgaver mange mennesker gennem tiderne, har haft i 
forbindelse med Nørager Boldklub. Til jubilæet deltog også repræsentanter fra RGI.

Noget af det der kendetegner klubbens arrangementer er, at der ofte er deltagere i alle 
aldersgrupper – det styrker fællesskabet i en lille klub som vores.

 
At være ung i Nørager BK

Pigerne spiller håndbold – drengene spiller fodbold. Sådan har det været i mange år, 
og sådan er det næsten endnu. Se holdbilleder (bilag 19) Med vores placering ”ude på 
landet” samt et indbyggerantal på kun ca. 260, er det meget vigtigt at der er et 
samlingspunkt, der kan aktivere og fastholde de unge, hvis vi skal fortsætte den 
positive udvikling som landsbyen er inde i. Boldklubben er stedet hvor de unge fra by 
og opland mødes og takket være den enorme frivillige indsats, der bliver lagt for 
dagen, vælger mange unge, når de er blevet lidt ældre, at blive i byen og næsten 
naturligt blive en del, af det frivillige korps i boldklubben.

Samtidig har vi været så heldige, at både erhvervslivet i form at arbejdspladser og 
boligsituationen har fulgt udviklingen. Der er ingen tvivl om at det er årsagen til, at vi 
ikke som så mange andre små klubber, har været nødsaget til at fusionere med 
naboklubber. Vi er stolte af den rolle Nørager Boldklub spiller i vores lille 
lokalsamfund.
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Ældreklubben i Nørager – et kapitel for sig

Går man tilbage i arkiverne og ser, hvem det var der var med til at starte Nørager 
Boldklub i 1954 og, hvem der gennem de mange år har været frivillige trænere og 
ledere m.m. finder man navnene på de samme personer, som i dag danner 
grundstammen i Nørager ældreklub. De 25 medlemmer mødes til foredrag, petanque, 
fester, og når der skal løses opgaver for Boldklubben. Selvom de ikke løber så stærkt, 
som de gjorde for 50 år siden, så er de en meget vigtig brik, i det frivillige arbejde. Én 
ting er de arbejdsopgaver de løser, en anden ting er, at klubbens unge, med stor 
respekt ser og lærer, hvordan man hjælpes ad, med de opgaver der er i klubben.

 
Styrk fællesskabet - Arbejdsdag på banen/i klubhuset i Nørager BK

En gang om året samles klubbens damehold med ”påhæng” og holder arbejdsdag. 
Ideen opstod, da det kneb med tilslutning til den årlige weekend – et sted i Danmark – 
hvor de hyggede sig, festede som afslutning på den netop overståede sæson.

Et par af pigerne satte sig ned og fandt frem til, at det det i virkeligheden handlede 
om, var det at lave noget aktivt sammen ud over håndbolden.

Det resulterede i, at pigerne og deres mænd bestemte sig for at trække i arbejdstøjet, 
og har det nu virkelig sjovt, når de svinger malerpenslen, lægger fliser eller hvad der 
nu trænger til en kærlig hånd.

Vi har netop overstået dette års arbejdsdag og som I kan se på de vedlagte fotos (bilag 
5), så blev der arbejdet og hygget til den store guldmedalje.

 
Tiderne ændrer sig

I disse år er aktiviteterne blevet af en anden karakter – bankospillene er blevet færre – 
lørdags bal i Forsamlingshuset er vel en saga blot – derfor er Boldbanen blevet det 
væsentligste mødested for byens borgere – og set i lyset af det, er man i Nørager 
blevet enige om at gå nye veje

Naturligvis ikke uden sværdslag – mange følelser er i spil – noget gammelt og 
velkendt skal vige – til noget nyt og ukendt – det er en svær proces at navigere og 
kommunikere i -  en ting er alle dog enige om, og det er, at værdigrundlaget er det 
gamle fællesskab – sammenhold – hjælpsomheden iblandt byens borgere – fælles 
fodslag når større begivenheder løber af stabelen – alle der vil, har en plads i dette 
fællesskab – og udgør dermed dynamikken i byen.

 I denne forandringsproces, der foregår overalt i de små landsbyer, er det imidlertidig 
tydeligt, at Idrætsforeningerne er det sted, hvor folk nu samles – billedet er det samme 
over hele landet. Her ser man Idrætsforeningen som den stærkeste forening – og på 
den baggrund kan det være idrætsforeningen, der vil være trækkraften, for at få sat 
nye tiltag i gang – nye projekter – aktiviteter – sundhedsfremmende tiltag – 
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udbygning af de fysiske rammer og hvad der ellers måtte være af udfordringer i en by 
som Nørager.

 
Rammer for fællesskabet

I denne proces, har Nørager Boldklub (og Nørager beboerforening) påtaget sig, at 
være denne trækkraft, i et projekt, der skal ende op i et nybygget Sundheds – kultur & 
Sportscenter – der med dens faciliteter ville kunne fastholde og tiltrække folk i alle 
aldre – samt give alle muligheden for at få et godt – sundt og indholdsrigt fritidsliv – 
bestående af fællesskab – fælles oplevelser – sammenhold – men også samtidig 
opretholde den dynamik det kræver, for at fastholde og udbygge byens potentiale.

 
Kirken som medspiller & kulturbærende aktivitet

I byens potentiale i relation til det kulturbærende – foruden Idrætsforening og 
Borgerforening – må man ikke glemme Kirken, som en grundlæggende 
kulturbærende institution.
Mange mennesker kommer ikke i Kirken – undtagen til dåb- konfirmation  - 
brylupper og begravelser.
Alligevel er Kirken en så vigtig medspiller - monumetal og identitetskabende i 
samfundet som helhed, men også som et midtpunkt / fixpunkt i den kultur, som vi er 
rundet af.
Kirken kan have sognelokaler i centret. –Derfor er det vigtigt, også at få Kirken / 
menigshedsrådet med ind i arbejdet omkring den del af projektet som hedder Kultur 
og kulturskabende aktiviter.
Formidling af kultur kan  ske igennem kirken – i form af foredrag – fortællinger – 
diskussioner om det vi som samfundsborgere er rundet af – og her spiller den danske 
Folkekekirke en  rolle – uanset om vi er brugere eller ej – så er den et sted, hvor der 
kan udgå aktiviteter med et andet udgangspunnkt.

 
Indholdet i Sundheds – kultur & Sportscenteret

Nøragers Boldklubs(Nørager beboerforenings) rolle i dette er at udvikle og fastholde 
en stærk og udviklingsorienteret klub(og forening) – fordi Idrætsforening(og 
Beboerforening) er det stærkeste aktiv for en landsby som Nørager – det vil alt andet 
lige gøre byen attraktiv for gamle og nye beboere – det vil fastholde beboere og 
tiltrække nye.
Idrætsklubben(og beboerforening) skal være andet end Idræt(og 
beboerarrangementer– generalforsamlinger etc.) – den skal være vært for åbne fælles 
arrangementer – fastelavn – Sommerfest – alt hvad der kan skaffe penge til 
foreningen – og ikke mindst Goodwill – der alt andet lige bliver omsat til ”Social 
Kapital” – dvs. alt det der gavner og betyder noget for Nørager by – oparbejdet 
igennem fælles indsats.
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Sundhedsudfordringen

Sundhedsudfordringen er et nyt kapitel i dagligdagen. Idrætsforening(og 
beboerforening) kan her være initiativtagere til  et Sundhedscenter, der igennem en 
række tiltag kunne målrettes mod f.eks. børnehaver – dagplejere – mødre grupper – 
skoleelever – pensionister.
Sundhedsudfordringen er at få lavet stisystemer – til længere gå ture – motionscykling 
for de der er blevet lidt ældre – samt motion og velvære initiativer for alle byens 
borgere – i alle aldre.
Sundhedscentret skal  indeholde selvstændig erhvervsdrivende – f.eks. 
fysioteraupeaut – ergoterapeaut – kropsterapi – disse erhvervsdrivende kan på 
forskellige dage være i Sundhedscentret. I forbindelse med Sundhedscentret vil man 
kunne lave et køkken for hele centret. Dette køkken skal kunne bruges  til 
undervisning – eksempelvis ”sund kost” – finere madlavning for mænd – sund mad 
ud af huset til pensionister og alle der vil have et godt måltid – kort sagt et sundt 
køkken der både kan tilbyde sund mad – men også hvordan den tilberedes.
Forebyggelse af livstilssygdomme – blodpropper – kredsløbssygdomme, alt hvad der 
kan forbedre livskvaliteten bland indbyggere i området.

Rammerne

 Alt det ovenstående skal jo i nogle rammer – fysiske rammer – og her det, at gruppen 
fra Nørager Boldklub(Nørager beboerforening) kommer ind i billedet med idéen til at 
bygge et Sundheds – kultur & Sportscenter.

Huset skal fremstå som en integreret del imellem sport – sundhed – kultur – 
borgermøder – fester – en institution og et hus hvor værdigrundlaget er forebyggelse i 
en bredere betydning – mod de livsstilssygdomme som vi alle kan se er i fremmarch – 
men et værdigrundlag baseret på fællesskab – hjælpsomhed – sammenhold – der kan 
bane vejen for Nørager, som en by i stadig udvikling og forandring –  velforberedt på 
at møde den fremtid, som kommer.

 
De yngre og de unge

Denne gruppe – børn og unge, er vigitg at satse på. Derfor kommer man ikke udenom 
Medier og Internet.

Allerede fra 6-års alderen, begynder børn at interesserer sig for computeren – det 
begynder med småspil - langsomt udvikler computeren sig til et værktøj for 
skolearbejdet – senere bliver Internettet det sted, hvor mange unge taler sammen – 
”blogger” – som er en måde at diskuterer på. Chat er allerede idag en meget brugt 
kommunikationsform, som vil fylde mere og mere i de unges ”rum”
 Der er ingen tvivl om, at vi må forberede os på, og forholde os til  at få tag om de 
børn og unge, hvis interesser er computeren og måske ikke idrætten – de kommer til 
at udgøre en vigtig del af det kommunikations samfund – som vi allerede lever i – 
men som vil udvikle sig kolossalt hurtigt i de kommende år. Det kommer vi til at 
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forholde os til, tage stilling til – uanset omm vi bor i Nørager eller i Nakskov.

Djursland Net er allerede en realitet der virker – og kan være en del af huset – som 
instruktion – undervisning – men ellers skal computeren være et ”åbent” tilbud uden 
bindinger i en slags Netcafé. Det er et krav, for at fastholde  børn og unge, som ikke 
lige er til sport – men er de i huset, ligger muligheden i at få dem interesseret i motion 
af en eller anden slags.

Et hus for hele lokalområdet og dens besøgende

Huset vil vil også blive til gavn for Norddjurs kommune – den omgivende 
lokalbefolkning – og med attraktive tilbud vil dette hus også kunne tiltrække mange af 
de turister der kommer til Norddjurs hvert år.

 Kulturudfordringen 

Centret kunne have den opgave, at være omdrejningspunkt for promovering og salg af 
lokale produkter fra de omkringliggende gårdbutikker, her kunne der skabes en 
torvestemning og salg, i en torvehal, som også kunne bruges til andre formål. F.eks. 
kunne det tiltrække teater og musikforestillinger, der er på turné, og kan lægge vejen 
forbi Nørager by – kunstudstillinger med lokale og nationale kunstnere – arbejdende 
værksteder. Området omkring Nørager har et blomstrende liv indenfor keramik – 
kunst, der her kan få et sted, hvor det kan eksponeres.

Torvehallen kan også bruges til f.eks. badminton – leg – bordtennis, og anden 
indendørs aktiviteter for borgere i alle aldre – samt til store sammenkomster i form af 
bryllupper, barnedåb, konfirmation, runde fødselsdage og alle de fester der iøvrigt 
holdes.

 
Sportscenteret

 – som kan placeres dels i hallen – dels udenfor – kunne indeholde Fitness rum – med 
alt hvad der høre sig til her i form af maskiner – baderum – musik – instruktion – leg-
sport  & motion .
Kort sagt – et center der skal kunne leve op til de krav, der stilles af brugerne i 2007.

Kulturformidling – nye beboere & turisme

Sundheds – Kultur & Sportscenter huset kan også indeholde et formidlingscenter – 
der kunne formidle budskaber af mange forskellige slags. Det kunne være om Naturen 
på Norddjurs – hav og skov – Lev Sundt – Bolig og Sundhed – energi kontor med 
rådgivning.
Kulturhus-delen kunne også være stedet, hvor der kunne informeres om områdets 
kvaliteter.
Nørager er tæt på skov – strand – og mulighederne for et fritidsliv i disse områder, 
som disse,  bliver i fremtiden meget eftertragtede – og dermed en oplagt mulighed for 
Nørager by, ad den at kunne tiltrække nye  beboere og fastholde nuværende beboere – 
samt en indtægtskilde for f.eks. naturturisme.
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Erhverslivet som partner

Når man kører ind i Nørager by fra Auning – er det første man møder tre store 
modene virksomheder. Virksomheder, der i dag beskæftiger omkring 100 personer – 
og i en stadig udvikling. 

BK Teknink,  FREMA og L-Tek er dynamoerne i byen.
Det er virksomheder, som har en stor andel af den dynamik, der er i byen. 
Virksomhederne er også en del af fællesskabet, idet de altid er parate, når der afholdes 
større arrangementer i byen og i Nørager Boldklub.

Erhvervsliver i og omkring Nørager by er større end man umiddelbart forestiller sig.

I byen er der Spar Købmand, Cafeteria, Malermester, Renovationsfirma, 
Tømrerfirma, Turist & Taxa firma, Grafisk design, Djurs automater, Djurs Grønt 
anlægsgartner, Hans Ulrik Jensen A/S murerfirma, Jysk Biobrændsel, Lightstone 
media, Nørager Murerforretning, Rytmos Undervisning, Pottehuset Keramik, Taoslyst 
Ridecenter.

Alle disse firmaer er en del af de sponsorer, der indgår i Nørager Boldklubs regi – 
hvor sponsorerne ialt er på ca. 150 firmaer. 

Erhvervslivet i Nørager, udgør, som man kan se, en stor støtte for byen – i form af 
arbejdspladser, men også som en del af byfællesskabet.
 

 De fysiske rammer

Målet er at skabe fysiske rammer, der er helhedsorienteret, hvad angår bebyggelse, 
tilhørende udendørs arealer og arkitekturens forhold til det landskabelige. De fysiske 
rammer, både ude og inde skal give mulighed for ”multibrug”. F.eks. således at den 
store hal kan anvendes til leg/sport, musik/teater, torvehal m.v., og således at 
parkeringsarealerne også kan indgå i aktiviteterne. Tilplantning af området skal være 
mangfoldig og varieret.

Ved en helhedsorienteret bygning er der 2 væsentlige faktorer, vi vil vægte højt:
1. Energi-minimering
2. Fremtidssikret materialeanvendelse

 
Energi-minimering
Et minimeret energiforbrug er en vigtig brik i driftsomkostningerne.  Med den viden, 
der er til stede i dag, er det muligt at opføre en bygning efter de strengeste krav f. eks. 
de krav man stiller til bygninger, der er opført efter ”passivhus” princippet (15 
kWh/m2/år til rumopvarmning og 120 kWh/m2/år til alt andet energiforbrug).
Der arbejdes i EU-regi på at gøre passivhusstandard til minimumskrav for nybyggeri 
fra 2015.
Eksempler:
 Optimal isolering, - ingen kuldebroer, - bevidst orientering af bygningen med henblik 
på passiv solvarme, - optimeret brug af dagslys, - vinduer med god energibalance, - 
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solceller (12 volts anlæg som den ene streng til LED-belysning), - solpaneler til 
supplement af opvarmning og varmt vand, - naturlig ventilation i videst mulig 
omfang, evt. suppleret med varmegenvinding, fjernvarme eller energieffektive 
biobrændselsanlæg (evt. suppleret med en stirlingmotor), - 2-strengetvandforsyning 
(vandværksvand/regnvand) etc.

Fremtidssikret materialeanvendelse:
For at skabe det bedst mulige indeklima, er det vigtigt at bygningen er diffusionsåben, 
og at der ikke er skadelige stoffer i konstruktionen eller på overflader. Kriteriet her vil 
være at undgå materialer, der skal deponeres efter brug.
Eksempler:
Vedligeholdelsesnemme tag- og vægmaterialer, miljøvenlig isolering, synligt 
konstruktionstræ og træbeklædning skal være FSC- mærket, - kemisk træbeskyttelse 
erstattes af konstruktiv træbeskyttelse, - miljøvenlig maling, - pvc-frie kabler og rør 
etc.

Konklusion
Helhedsorienterede kvalitetskrav ligger i naturlig forlængelse af de aktiviteter 
projektet rummer. 
Effektuering af kravene vil have stor synlighed og signalværdi lokalt og på landsplan. 
Ovennævnte krav vil på sigt gøre projektet billigere, da vedligeholdelsesudgifterne og 
udgifterne til energiforbruget vil være minimerede.
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