
Visioner for Christiansgave
– opsummering af et cafémøde for interesserede borgere (afholdt den 14. maj 2014) 

Overordnede målsætninger

• Udforme et sted hvor man har lyst til at opholde sig – en pause fra byen og et 

naturligt mødested

• Fremme fysisk aktivitet, rekreation og velvære

• Skabe en social og kulturel katalysator – ejerskab til brugerne

• Indtænke kommunens fokus på miljø og grønne løsninger

• Fokusere på drift og vedligehold

• Indbyde/motivere til brug og benyttelse – til spontant at krydse igennem

• Opnå et multifunktionelt og fleksibelt rum, der er åbent og trygt at færdes i – 

en grøn kile fra havnen til nationalparken

Parken og det fysiske rum

• Gøre parken mindre mørk og dyster, stedet mangler appeal (respekt for de 190 år gamle træer)

• Der er problemer med overfladevand – gør det til en feature

• Lave faciliteter for (utilpassede) unge

• Bænkene skal i højere grad understøtte social interaktion, men også give mulighed for hygge og læsekroge

• Klatrevæg

• Skulpturer og installationskunst, der løbende udskiftes

• Ski/kælkebakke (evt. med lift og kunstig sne) og skøjtebane

• Barfodssti, sansesti, duftspor, forhindringsbane og/eller 1/10 maraton-rute (4,2 km.)

• Petanquebane – faciliteterne nytænkes

• Grill/bålhjørne – fx som en del af en udvidet legeplads med pangfarver og spræl.

• Ædehjørne med frygttræer, planter og urter

• Miniscene ved springvandet

• ”Snittet gennem jorden” – et læringsrum om jordbund og geologi

• Rågerede i børnestørrelse

• Drivhus/orangeri

• De eksisterende bunkers udnyttes til fx musikproduktion

• Åbne for åen (som i Aarhus)

• Ege-museum med de gamle arter

• Plateauer forskellige steder – generelt bedre forhold for kørestole, barnevogne etc.

• Flotte indgangspartier, fx ved Kirkestræde/Skovgade, speciel belægning eller lign. Kan bruges til at skabe 

forbindelse mellem by og park og motivere nye bevægelsesmønstre

• Bedre forbindelse til den omgivende by – fx en oplyst allé mellem bibliotek og Plantagehuset

• Blomster- og grøntsagshaver – urban gardening

• Naturlegeplads (som i Klitmøller)

• Café (kan tænkes sammen med caféen i Plantagehuset)

• Intelligent og miljørigtig belysning

• Store granitblok på skråningen (kan evt. Skaffes i Vorupør)



Amfiteater/scene 

• Tilkørselsforholdende forbedres

• Mulighed for opmagasinering af sceneudstyr

• Toiletforhold forbedres

• Scenens dimensioner er ikke tidsvarende (for smal) 

• Ordentlig teknik, evt. overdækning af scene/publikums-

pladser

• Mobile bænke – især tæt på scenen så der kan etableres 

dansegulv 

• Multifunktion: Skaterbane når scenen ikke bruges

• Storskærm

Naturværkstedet

• Behov for renovering eller nybygning – revi-

talisering

• Der skal indtænkes klimatiltag, fx en bekka-

sinovn

• Etablering af uderum med bålplads, snitte-

værksted etc. 

Arrangementer/events

• Børnekulturnatten

• Friluftsfitness

• Hængekøjeovernatning – stå op med rågerne

• Træskulpturfestival

• Teater

• Korfestival

• Open by night

• Et marked med lokale råvarer, kunsthåndværk etc.

• Fejring af Christiansgaves fødselsdag (11. januar)

• Musik/læse-events i regi af bibliotek og musikskole


