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- Kulturbyen bliver jo afholdt under tema-

et Rethink, der skal gentænke og udfordre 

vores måder at agere på. Det skal også gæl-

de idrætten og ikke mindst handicapidræt-

tens inddragelse i byen. Vi vil gerne udnyt-

te det rum som Kulturbyen giver til at tæn-

ke anderledes og involvere handicapidræt-

ten i byen og byens borgere, fortæller Sø-

ren Møller, Idrætshøjskolen.

- Vi vil gerne skabe et link mellem Kul-

turbyen, aarhusianerne og sommerhøjsko-

len og give hele byen en spændende idræts-

oplevelse.

Idrætshøjskolen har i 3 år arbejdet med 

mulighederne for, at sommerhøjskolen kan 

komme i samspil med Kulturby 2017. Som-

merhøjskolen vil danne rammen for den 

Sommerhøjskole i 
Kulturby 2017’s tegn
For syv år siden henvendte Ligeværd sig til Idrætshøjskolen Århus angående mulig-
heden for en sommerhøjskole for mennesker med særlige behov. Det har Idræts-
højskolen siden afholdt hver sommer. I år er sommerhøjskolen gentænkt i lyset af  
temaet for Århus som Europæisk Kulturby 2017.
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og have et fællesskab, der bringer menne-

sker sammen, uanset funktionsniveau, og 

bringer det ind i kulturbyåret. Et eksempel 

og element på det er Par-Olympiske Lege, 

hvor en udøver fra handicapidrætten skal 

lave aktiviteter med en deltager fra norma-

lidrætten. Et andet eksempel er idrætsak-

tiviteter på Store Torv. Et tredje eksempel 

kunne være at unge med særlige behov fik 

mulighed for at undervise nogle af byens 

borgere.

 Overskriften for sommerhøjskolen ak-

tiviteter er:

Idræt og fællesskab – Rethink 2017: Til 

lands, til vands og i luften.

Sommerhøjskolen er for alle og tilbyder 

fakta
Sommerhøjskolen er årligt tilbagevende. Søren Møller er leder af sommerhøjsko-

len og har været det gennem alle årene, hvor det har været et tilbud fra Idræts-

højskolen i Aarhus. Søren Møller underviser på Idrætshøjskolen i Outdoor Ad-

venture og Eventmageri. Han er en ægte højskolemand med stor fokus på team-

building, sammenhold og fællesskab. 

Søren Møller er forfatter til et par af de mest solgte idrætsbøger i Danmark: Idræt 

for sjov 1 og Idræt for sjov 2.

Læs mere om sommerhøjskolen 2017 på: 

www.ihaarhus.dk/korte-ophold/idraet-og-glaede/

også idrætsværkstederne ”Idræts for sjov” 

med plads til enhver og smil og glæde som 

byggesten i aktiviteter i svømmehal, på klat-

revæg, mountainbikes, dansestudie, natur-

fitness og legestue.

- Det handler om, at vi gør det vi hver 

især kan, med accept af at vi er forskellige, 

og bringer det ind i det store fællesskab, vi 

har med hinanden. Det handler om at rum-

me hinanden som mennesker og om at by-

en rummer alle indbyggere.

På modstående et billedgalleri fra som-

merhøjskolen i 2016. 

- Det handler om, at vi gør 
det vi hver især kan, med 
accept af at vi er forskellige, 
og bringer det ind i det store 
fællesskab vi har med 
hinanden.
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Sommerhøjskole 2016
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