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AGU Djursland
Kan du lide tanken om kultur, natur og landsbyliv? 

Og vil du være en del af et landsbyfællesskab et sted, hvor der er højt til himlen? 

Det bliver du god til

Du styrker dine kompetencer i de almene fag og du 
lærer at forstå og respektere nogle af de kulturelle for-
skelle på land og by.

Du lærer at få ideer ud fra omgivelserne og de særlige 
kvaliteter, et lokalområde har at byde på, og du lærer 
at tænke kreativt, planlægge, samarbejde, formidle, 
budgettere og meget mere.

 AGU Djursland er for dig, der har lyst til at være en ak-
tiv del af et mindre lokalsamfund, hvor dit bidrag gør 
en forskel, samtidig med at du lærer hvordan 
almene fag og teori kan anvendes i praksis. 

På AGU Djursland på Dalagervej kommer du ud af stor-
byen og ind i hjertet af et lille lokalsamfund på Djursland. 
Her kender vi hinanden, vi hilser på naboerne og vi hjæl-
per hinanden med at skabe liv og aktiviteter, som gør vo-
res lokalområde attraktivt for både unge og ældre. 

Vi arbejder bredt og praktisk med at bidrage til hver- 
dagen i Virring. Det kunne eksempelvis være igennem af-
holdelse af fællesspisning eller markeder, produktion af 
udendørs fitnessredskaber, etablering af en mountainbi-
ke-bane eller løberute til Hamlets grav, produktion af en 

avis med historier fra landsbyen eller en guide til, hvor-
dan man kan bruge naturen i madpakken. Hvad vi sætter 
i værk, finder vi ud af i fællesskab og vi vil gerne have alle 
dine gode ideer på bordet.  

Vi kommer til at samarbejde med  mange i nærmiljø-
et - lige fra landmanden, hvis marker vi gerne vil lave 
løberuter igennem til de beboere, vi interviewer el-
ler inviterer til arrangementer. Det kan også være virk-
somheder som Gl. Estrup, Kulturhistorisk museum i Ran-
ders og Grenå, Naturpark Mols Bjerge og mange flere. 
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