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Andelslandsbyen Nyvang 
Er den (af de i borgerpanelet anførte) attraktion, som flest deltagere har 
besøgt. 88% har været på besøg. Den ligger også i top fire af oplevelser, 
som folk anbefaler andre at besøge for at få en god oplevelse.

Andelslandsbyen Nyvang



Velkommen

Du sidder med Holbæk Kommunes nye Kultur- og fritidspolitik i hænderne. Den 
udstikker en retning for vores arbejde på dette område i de kommende år.

Vi har arbejdet med et bredt begreb om kultur. Det vil sige, at kultur for os knytter 
sig til menneskets skabende evner - både indenfor kunst og idræt. Muligheden 
og behovet for - gennem kulturel aktivitet - at dygtiggøre os, lære nyt og indgå i 
sociale relationer ligger som rød tråd igennem hele politikken.

I Holbæk Kommune har vi både natur, foreningsliv og kulturinstitutioner, der danner 
gode rammer for et skabende og aktivt liv. Nogle aktiviteter opstår, fordi vi har 
fælles interesser og evner, mens andre styrker fællesskabet i vores lokalområde. 
De opstår blandt borgere og aktører, lige fra den frivillige fodboldtræner eller 
professionelle kunstner til den lokale virksomhedsejer, der får en idé til at blive til 
virkelighed. Fodbold, teater eller det lokale marked - alle disse møder bidrager til 
at gøre vores kommune til et bedre sted at bo.

Vi betragter derfor kulturen, folkeoplysningen, kunsten og idrætslivet som en 
investering - rodfæstet i menneskets vilkår – som vi skal prioritere. Det aktive, 
kreative liv holder os raske og giver os den læring og dannelse, der gør os 
til reflekterende borgere i et demokratisk samfund. Det skaber grobund for 
fællesskaber, der åbner sig mod nye målgrupper – som fx når teater skaber 
bedre trivsel i skolen, musik spreder livsmod på plejecentret eller fodbold får nye 
borgere til at føle sig hjemme. Også kommunens virksomheder er afhængige 
af et aktivt og kreativt lokalmiljø, der tiltrækker arbejdskraft, idérigdom og nye 
samarbejdspartnere.

Kultur- og fritidspolitikken handler således om hvordan kulturen påvirker bor-
gernes velfærd og kommunens vækst. Den beskriver ikke alt, hvad der findes 
blandt kommunens mange tilbud, men sætter en retning, der sikrer, at vi også i 
fremtiden har de bedste rammer for et mangfoldigt og aktivt kultur- og fritidsliv, 
der understøtter vækst og velfærd.

Politikken har et sigte på 10 år, men tages op til revision igen om fire år. Vi ser 
frem til at gøre politikken til virkelighed sammen med jer.

Rigtig god læselyst

Emrah Tuncer
Formand for Udvalget “Kultur, Fritid og Fællesskab”



Ligesom i håndværk, hvor man for eksempel 
skærer lægterne til eller lægger stenen med 
det helt rigtige lag mørtel, er udøvelsen af kunst 
og idræt også i bred forstand en beherskelse 
af teknikker til at skabe noget nyt og påvirke 
sine omgivelser. Håndværket og den praktiske 
faglighed er de værktøjer, som kan forløse 
kreativiteten og idéerne og skabe noget større, 
ligesom det er en forudsætning for at skabe 
kunst. At mestre et håndværk knytter hånd og 
ånd sammen. Det gælder, når borgerne lære 
at dreje træ på aftenskolerne, når teaterstykket 
indøves på scenen og det gælder, når træningen 
bærer frugt og håndboldholdet vinder rækken. 

Derfor benytter vi begrebet ”det gode håndværk” 
på tværs af alle de discipliner, som kultur- og 
fritidslivet rummer.

Det gode håndværk har også historisk en særlig 
plads i Holbæk Kommune, der både har markeret 
sig indenfor byggeskik, skibsbyggeri, landbrug og 
handel. Historier, der lever videre i kommunens 
foreningsliv, bysamfund og kulturinstitutioner 
som afsæt for de aktiviteter, der skabes. Hvad 
enten du bygger træskibe, tegner huse, dyrker 

taekwondo eller spiller violin, skal dit arbejde 
næres af den samme kreativitet, faglighed og 
inspirerende miljø, der er kendetegnet ved det 
gode håndværk.

Med det gode håndværk kan vi skabe en 
fælles fortælling om vores kommune, hvis 
befolkning også i dag er beriget med en stor 
andel af håndværkere. Alle nuancer af det gode 
håndværk går igen i de temaer du kan læse om 
i politikken. Lige fra det konkrete skibshåndværk 
på Holbæk Havn, de inspirerende byrum, gode 
idrætsfaciliteter og det stærke foreningsliv til 
styrkelsen af kulturtilbud og kreative miljøer 
der skaber udsyn, inspiration og kreative 
fællesskaber.

Det gode håndværk er både en forudsætning for 
og et resultat af disse indsatser, som tilsammen 
gør os bedre til at leve et sundt og aktivt liv.

Med et bredt og vedvarende fokus på hånd-
værket, vil vi de kommende år forsøge at gøre 
en forskel og markere os i forhold til andre 
kommuner i landet.

Det gode håndværk
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Miljøer i Holbæk Kommune 
Holbæk Kommune har stedbundne, kreative 
miljøer inden for det maritime håndværk, 
scenekunst, billedkunst og naturvidenskab. Ved 
at understøtte disse miljøer og fremme netværk 
mellem foreninger, kulturinstitutioner, dagtilbud, 
skoler, uddannelser og erhverv kan vi styrke de 
kreative fødekæder og skabe flere. Vi vil gerne 
sikre et tæt samarbejde på tværs af de kreative 
miljøer, bl.a. gennem Holbæk Kulturskole. De 
lokale aktører skal samarbejde med nationale og 
internationale aktører, der sikrer kvalitet, udsyn 
og synlighed.

Fødekæde og tilgængelighed 
Alle børn skal gennem dagtilbud, skole og 
uddannelse møde et bredt udsnit af kreative 
fag og håndværk med særligt fokus på 
kommunens stedbundne potentialer inden for 
maritimt håndværk, scenekunst, billedkunst og 
naturvidenskab. Derved får de mulighed for at 
opdage og udvikle deres talent og på længere 
sigt gøre det til en levevej i Holbæk Kommune. 
Undervisningstilbud og aktiviteter skal være 
synlige, relevante og tilgængelige for borgere i 
hele kommunen.

Erhvervsliv som medspiller
Erhvervslivet kan sikre vækst og kvalificeret ar-
bejdskraft ved at styrke de kreative brancher, 
som tiltrækker nye borgere og fremmer 

iværksætteri. Derfor skal de kreative miljøer 
skabes og fastholdes i tæt samarbejde med 
kommunens virksomheder og uddannelses-
institutioner. Herved kan vi sikre, at talenter fra 
Holbæk Kommune har mulighed for at vende 
tilbage til kommunen og udøve deres talent.

Det vil vi

• Vi vil sikre, at alle børn fra dagtilbud til 
udskoling møder et bredt udsnit af kunstner-
iske genrer og håndværksfag med fokus på 
stedbundne, kreative miljøer.

• Vi vil styrke netværk, kommunikation og til-
gængelighed til de kreative miljøer på tværs 
af kommunen, så de fordeler sig jævnt og 
udnytter hinandens potentialer.

• Vi vil samarbejde med erhvervslivet om at 
etablere, styrke og fastholde kreative miljøer 
inden for flere fag og håndværk.

• Vi vil samarbejde med Talentrådet om at 
udvælge og støtte konkrete miljøer og styrke 
partnerskaber mellem kulturinstitutioner, 
foreninger, erhvervsliv, skoler og uddannels-
er.

• Vi vil tiltrække nationale og internationale 
events, der understøtter vores stedbundne 
kreative miljøer.

Kreative miljøer
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Jyderup Højskole

Mødet med kunst, håndværk, leg, kreativ og musisk udfoldelse er afgørende for læring, dannelse, 
opfindsomhed og sundhed. For børn og unge kan mødet enten bringe dem tættere på den karriere, 
de drømmer om, eller angive en ny retning. Et kreativt miljø styrker talent og personlig udvikling hos 
det enkelte menneske - og skaber grobund for nytænkning, nye virksomheder og nye borgere i hele 
kommunen.



Holbæk Drama College

Holbæk Drama College er et tre-årigt 
talentudviklingskursus til gymnasielever, 
der vil dygtiggøre sig indenfor drama, 
skuespil og formidling sideløbende med 
deres uddannelse. Holbæk Drama College 
trækker i dag studerende fra hele landet

”Det er den levende oplevelse på begge sider af 
scenen. Den er så vigtig!”  

Deltager på seminar om politikken 7. april 2016

Holbæk Drama College



Top 5 legepladser

Havnen som knudepunkt
Historisk har Skibsværftet været katalysator for 
det gode håndværk i kommunen og havnen det 
geografiske knudepunkt, der siden middelalderen 
sikrede forbindelser nationalt og internationalt. 
Forbindelser, der både gav afsætning af op-
landets afgrøder og inspiration til udvikling af 
det maritime håndværk. I dag udgør havnen 
fortsat et omdrejningspunkt for formidling, ud-
førelse og udvikling af skibshåndværk. Havnen 
og fjorden har skabt en kystkultur, der udgør 
en vigtig og prioriteret del af kommunens 
sammenhængskraft.

Skibshåndværk og faglighed
Holbæk Havn skal være rammen for udvikling 
og formidling af skibshåndværk til fælles gavn 
for borgere, turister, erhvervsliv, uddannelser 
og skoler. Aktører som EUC Nordvest-
sjælland, produktionsskolerne, lokale erhverv, 
foreningslivet, beddingerne, Søspejderne og 
Andelslandsbyens laug skal sikre ejerskab 
og relevans. Samarbejdet med nationale og 
internationale aktører på området, herunder 
Nationalmuseet og Museum Vestsjælland, sikrer 
os høj kvalitet, der skaber vækst i vores lokale 
miljøer og opmærksomhed udadtil.

Viden, formidling og turisme
Havnen, fjorden og det gode håndværk skal 
markere Holbæk Kommune som et nationalt 
videncenter for skibshåndværk og kystkultur, der 

skaber beskæftigelse og tiltrækker flere unge 
- også udefra - til håndværksuddannelserne. 
Desuden skal kystkulturen danne et mærkbart 
afsæt for fritidsaktiviteter og læring, så discipliner 
som sejlads, rebslageri og fiskeri bliver vægtet 
højt. Havnen og den kulturhistoriske dimension 
skal skabe en tematisk ramme for lokale 
events, der løftes af kommunens aktører inden 
for håndværk og kystliv, og tiltrækker både 
kommunens borgere og turister udefra.

Det vil vi

• Vi vil fremme samarbejdet mellem nationale, 
regionale og internationale aktører, 
uddannelser og erhvervsliv, så der skabes 
vækst i havnemiljøet.

• Vi vil udvikle og styrke antallet af 
uddannelser og uddannelsespladser i 
kommunen relateret til maritimt håndværk.

• Vi vil styrke vilkårene for håndværksfag og 
-traditioner på havnen.

• Vi vil støtte aktiviteter og events i 
kommunen, der arbejder aktivt med 
formidlingen af havnens historie.

• Vi vil give fjordliv og kystkultur en central 
rolle i fritidslivet og undervisningen af børn 
og unge

• Vi vil udvikle havneområdet og skabe nye 
mødesteder.

Det maritime liv
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Værftet på Holbæk Havn

Havnen og fjorden har stor betydning for mange mennesker både i og udenfor kommunen. Historisk 
har havnen og fjorden bundet os til omverdenen og til hinanden. Vi vil gerne bygge videre på det 
maritime potentiale og håndværkstraditionerne og gøre havnen og fjorden nærværende for alle 
borgere i kommunen.



”Holbæk har et kæmpe potentiale 
på det maritime område. Vi har 
en fantastisk historie og tradition 
for bådbyggeri, særligt de små 
fiskebåde. Og vi har et ubrugt 
havneområde, hvor der kan ny 
udvikles…” 

Skrevet af en borger ved et gæstebud om det 
maritime liv, maj 2016

Samarbejde med Nationalmuseet
Holbæk Kommune indgik i 2015 aftale med Nationalmuseet om restaurering af 
museets træskibssamling på det nyoprettede værft. Herefter blev restaureringen 
af galeasen Anna Møller fra 1906 påbegyndt i beddingen på Holbæk Havn, 
der fremover indtænkes i Nationalmuseets visionsplan for fartøjssamlingen. 
Samarbejdet om maritimt håndværk indgår desuden i Museum Vestsjællands 
formidling.

KDL Lodsbåden ejes af Holbæk Museum og drives af frivillige medlemmer i et skibslaug



Det trygge mødested
Byerne i Holbæk Kommune har hver deres 
egenart og særlige kendetegn. Denne mang-
foldighed bør sikres samtidig med, at byerne 
giver borgerne de bedste rammer for et sundt og 
trygt liv. De forskellige lokalsamfund kan profilere 
kommunen som et inspirerende udflugtsmål for 
folk i alle aldre med garanti for bevægelse af 
krop og sjæl. Vi skal stille høje krav til kvalitet og 
fleksibilitet i byplanlægningen - og bruge kunst, 
arkitektur og godt håndværk til at skabe dialog 
og fælles ansvar for at holde vores byer smukke 
og rene. 

Det åbne udstillingsrum  
Vi vil bruge byerne til at vise og formidle mang-
foldig kunst, håndværk og kultur af høj kvalitet. 
Kunst skal indgå naturligt i byernes indretning og 
hverdagens rutiner, så det bliver nærværende 
og giver stof til møder og samtaler mellem 
mennesker. De naturlige møder med kunst og 
kreativ aktivitet kan give os ny viden og styrke 
vores tolerance og fællesskabsfølelse. Samtidig 
kan vi bruge kunsten til at blive klogere på vores 
by og de potentialer og historier, den rummer.

Ramme for liv og leg
Vi ved, at borgere i byer, der indbyder til fysisk 
bevægelse, er mere aktive og lever sundere end 
andre. Derfor vil vi gerne understøtte aktiviteter 

i byerne til folk i alle aldre, og på steder og tids- 
punkter, hvor det kan indgå i hverdagens rutiner. 
Der skal sættes fokus på byrum og faciliteter, 
der inviterer børn og voksne til leg og fysisk 
bevægelse både hver for sig og i fællesskab. 
I alle byer skal der være plads til aktiviteter, 
møder og sanselige oplevelser, der griber ind i 
hverdagslivet.

Det vil vi

• Vi vil bruge kunst og kultur til at styrke 
byudviklingen og skabe ejerskab og 
fællesskab i alle kommunens byer.

• Vi vil fremme kunst i byrummet ved at 
understøtte strategisk samarbejde mellem 
professionelle kulturaktører og lokale kultur- 
og uddannelsesinstitutioner, erhverv, skoler 
og foreningsliv.

• Vi vil skabe fleksible byer, der understøtter 
et aktivt liv med midlertidige byrum og kunst.

• Vi vil samarbejde med foreninger og lokale 
initiativer der fremmer fysisk bevægelse og 
kunstoplevelser.

• Vi vil integrere fysisk bevægelse og leg i 
byerne ved at etablere faciliteter, der kan 
bruges af folk i alle aldre på alle tidspunkter 
i døgnet.

Bevægende byrum
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Byen er rammen om vores hverdagsliv og det fælles rum, hvor vi møder hinanden. Det er igennem 
disse møder og fællesskaber, at vi lærer os selv og andre at kende. Som både base og mødested 
med omverdenen giver byen os nye perspektiver på det velkendte - og udvikler os. Bevægelse 
handler både om fysisk aktivitet og om oplevelser, der gør indtryk på os - bevæger os.

Misheck Masamvus værk på Holbæk Sygehus



1. Tryghed
2. At man har lyst til at opholde sig i byen
3. At byen er smuk
4. At byen byder på nye indtryk og oplevelser
5. At byen har udendørs steder at mødes med folk
Fakta fra borgerpanelet gennemført i maj 2016

Det er vigtigt for os i vores byer

”På baggrund af et omfattende globalt 
datamateriale kan vi direkte dokumentere, 
at byers fysiske indretning i sig selv 
afspejler, hvor meget folk bevæger sig. 
Og dermed har byer og bydele en direkte 
indflydelse den enkeltes beboers risiko 
for at udvikle livssygdomme som hjerte-
kar-lidelser, fedme og diabetes”, 

Jens Troelsen, forskningsleder på Syddansk Universitet, 

citeret i Politiken, 3. april 2016.



Foreningsliv og lærende fællesskaber
Holbæk Kommune har et stærkt forenings- og 
kulturliv med over 450 foreninger, 14 aftenskoler 
og en række selvorganiserede grupper, hvor 
folk mødes om deres interesser. Det er disse 
foreninger, borgere og frivillige, der tegner 
fællesskaberne i Holbæk Kommune, og som vi 
støtter i den daglige drift. Vi skal fortsat have fokus 
på at gøre, hvad vi kan for at gøre det lettere for 
foreninger, kulturinstitutioner, dagtilbud og skoler 
at styrke deres samarbejde, så alle kommunens 
børn og unge får de samme muligheder for at 
dyrke deres interesser og indgå i de lærende 
fællesskaber, der gør os til aktive medborgere.

Forpligtende fællesskaber og rummelighed
Foreninger og aktiviteter tilbyder fællesskaber, 
der danner os, skaber forståelse og forpligter os 
til hinanden. Da vi alle har brug for at mødes på 
tværs af alder, køn, styrker, tro og nationalitet, 
for at forstå os selv og hinanden, skal vi 
hjælpe foreningslivet til at opsøge og invitere 
de borgere, der af den ene eller anden grund 
ikke selv banker på. Biblioteket har med sine 
mange besøgende en særlig opgave i at sikre 
fællesskab, folkeoplysning og dannelse. Vi skal 
bakke op om dette arbejde og styrke netværket 
til foreningerne.

Synlighed og samarbejde
Vi vil sammen med Folkeoplysningsudvalget 
styrke synlighed, samarbejde og tilgængelighed 
i kommunens foreninger til gavn for alle borgere. 
Det skal være let for alle at finde information om 
eksisterende tilbud og foreninger i kommunen, 
og om samarbejder, der allerede er etableret 
på tværs af foreninger. De gode eksempler skal 
formidles og forankres i den daglige praksis, 
og aktører på tværs af kommunen skal vide, 
hvordan de kan få kontakt med hinanden.

Det vil vi

• Vi vil prioritere støtte til og samarbejde med 
foreninger og aftenskoler, fordi de udbreder 
forståelsen og mestringen af det aktive 
medborgerskab.

• Vi vil samarbejde med og bakke op om 
tiltag, der gavner og inkluderer borgere, der 
ikke selv banker på hos foreningerne

• Vi vil styrke samarbejdet mellem forenings- 
og kulturlivet, dagtilbud og skoler ved 
fortsat at udbygge portalen “Skolen i 
Virkeligheden”.

• Vi vil understøtte samarbejde, videndeling, 
uddannelse og rekruttering på tværs af 
foreningerne.

Fællesskab, læring og dannelse
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Café Habibi i Jyderup

Alle mennesker har potentialer, kvaliteter og interesser, der kan gøre os klogere og styrke vores 
fællesskab. Foreningslivet, kulturlivet og andre interessefællesskaber bidrager positivt til læring, 
dannelse og forståelse af os selv og andre. Jo flere, der føler sig som en del af et fællesskab, desto 
stærkere står vi alle. Det aktive medborgerskab er et håndværk, der skal læres, og vi skal skabe de 
bedste betingelser for, at dette er muligt.



Tilskud til foreninger

Der er ca. 450 foreninger i Holbæk 
Kommune. I 2015 modtog 165 af 
dem tilskud fra kommunen – i alt 
kr. 3.309.836, fordelt på de 15.403 
medlemmer, der er under 25 år. Det 
samlede antal medlemmer var 30.138.

”Kultur og fritid er det sted, man kan 
mødes og glemme sin baggrund. Hvor 
man mødes på lige fod om noget helt 
tredje”

Deltager på seminar om politikken 7. april 2016

Floorballklubben Holbæk Bombers



Aktiviteter i naturen
I Holbæk Kommune er vi både foreningsaktive 
og dyrker selvorganiserede aktiviteter som 
løb, cykling eller sejlads. Der er en tendens til, 
at vi i højere grad dyrker idræt udendørs på 
alle tider af året. Kommunens natur, fjorden og 
havnen danner en perfekt ramme for spontane 
idrætsaktiviteter tæt ved de mennesker, som har 
brug for dem. Med øje for beskyttelse af naturen 
og respekt for håndværket og fagligheden bag 
aktiviteterne vil vi støtte denne udvikling.

Aktiviteter i haller og anlæg
Idrætsfaciliteterne i kommunen skal udvikles, 
så det afspejler vores forskellige behov og 
mobilitet. De basale rammer skal være til stede 
i nærområderne, men samtidig bør der satses 
på faciliteter til specialiserede idrætsgrene, 
der tiltrækker brugere på tværs. Skoler og 
foreninger er naturlige samarbejdspartnere i 
denne udvikling, der både handler om at skabe 
fælles løsninger af høj kvalitet og om at sikre, 
at så mange brugere som muligt får glæde af 
faciliteterne på alle tider af døgnet, ugen og året.

Stærke forbindelser og synlighed
Vi tror på, at en opgradering af stisystemer 
og transportmuligheder mellem natur, lokal-
områder og byer vil styrke muligheden for at 
være aktiv både ude og inde. Det vil desuden 
øge tilgængeligheden for ældre, unge og 

handicappede, der har behov for ekstra støtte og 
sikkerhed samt motivere os til at vælge cyklen, 
løbehjulet eller rulleskøjterne i stedet for bilen. 
Der skal desuden sættes fokus på bedre digital og 
fysisk information om ruter og stier i kommunen 
og om stedernes kulturhistorie, der kan give os 
viden med på vejen, binde kommunen bedre 
sammen og få flere til at være aktive.
 
Det vil vi

• Vi vil udnytte vores fjord og natur til at 
understøtte rekreative oplevelser. 

• Vi vil skabe attraktive udflugtsmål både til 
lands og på vand, der giver mulighed for at 
dyrke flere typer af aktiviteter på samme tid.

• Vi vil fremme muligheden for selvorganiseret 
aktivitet i kommunens faciliteter og anlæg.

• Vi vil understøtte etablering af faciliteter, 
som lokalområderne tager initiativ til.

• Vi vil samarbejde med borgere, foreninger, 
aftenskoler og folkeoplysningsudvalget om 
forbedring og udvidelse af stisystemer og 
styrke sammenhæng og tilgængelighed, 
så flere får glæde af naturområder og 
idrætsfaciliteter. 

• Vi vil øge kommunikation og synlighed 
gennem skiltning og digitale kortfunktioner, 
der samtidig formidler stedernes 
kulturhistorie.

Natur, fritid og udeliv
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Vores krop er skabt til bevægelse og aktivitet, og dette kan udleves i kommunens mange foreninger. 
Arbejdsliv, familieliv og transport kan dog gøre det svært at nå de fastlagte holdtilbud, så det er vigtigt 
at sikre gode muligheder for spontan idrætsudøvelse. Gode idrætsfaciliteter - både for foreninger og 
“de spontane” - kan gøre det lettere for os alle at leve et sundt og aktivt liv.

Tuse Sluse



”Naturpark Åmosen, Brorfelde, Skarresø Jyderup har 
været gemt væk – der skal åbnes op for naturområder 
i hele Holbæk Kommune”
Deltager på seminar om politikken 7. april 2016

Så ofte er folk fra Holbæk kommune fysisk aktive udenfor 
i deres fritid

• Hver dag            29%
• Flere gange om ugen          45%
• Én gang om ugen                  12%
• 1-3 gange om måneden                          7%
• Sjældnere en en gang om måneden                 2%
• Aldrig               1%
Fakta fra borgerpanelet gennemført i maj 2016

Kundby Fitness Park



Mangfoldighed
Holbæk Kommune har et stort og mangfoldigt 
udbud af oplevelser, lige fra lokale kræmmer-
markeder, teaterforestillinger og højskoler til, 
internationale festivaler og kunstudsmykninger. 
Vi ønsker både at understøtte kommunens 
lokale aktører, initiativer og kulturelle fyrtårne 
og samarbejde med professionelle partnere - 
regionalt, nationalt og internationalt. Derved 
tilfører vi vækst, opmærksomhed og inspiration til 
de lokale miljøer, fx på Brorfelde Observatorium, 
Havnen og i Andelslandsbyen Nyvang.

Udsyn
Vi tror på, at udsynet til omverdenen kan berige 
vores lokale kulturmiljøer. Samarbejdet med 
professionelle aktører kan give os sanselige 
og underholdende oplevelser, ny viden og 
læring, vi ikke vidste, at vi havde brug for. Det 
er afgørende, at disse oplevelser i videst muligt 
omfang formidles til børn og unge og kobles til 
skolernes læreplaner. De nye perspektiver kan 
vi også få ved at inddrage kommunens egne 
internationale miljøer og borgere.

Netværk, tilgængelighed og kommunikation
Med afsæt i vores egne ressourcer vil vi markere 
kommunen som et inspirerende sted at bosætte 
sig, besøge og fortælle andre om. Det kræver, 
at alle aktører arbejder sammen og koordinerer 
deres aktiviteter, så vi kan tilbyde flere forskellige 
oplevelser i en samlet pakke. Vi ønsker at styrke 
kommunikationen udadtil om de lokale tilbud 

og samtidig sikre, at vi også internt kender til 
kommunens ressourcer. Hvert lokalområde 
har særlige tilbud, som både skal være synlige 
og tilgængelige for borgere i alle aldre i hele 
kommunen.

Det vil vi

• Vi vil samarbejde med professionelle 
aktører om begivenheder, der kan være 
løftestang for lokale aktører og initiativer 
inden for maritimt håndværk, astronomi 
og naturvidenskab, kunst i byrummet og 
scenekunst.

• Vi vil prioritere, at alle store 
kulturbegivenheder bliver formidlet til børn 
og unge.

• Vi vil understøtte samarbejde med 
nytilkomne og herboende flygtninge og 
indvandrere om at skabe oplevelser med 
både lokal relevans og internationalt udsyn.

• Vi vil styrke koordinering, samarbejde 
og kommunikation udadtil og indadtil om 
kommunens aktører og events

• Vi vil øge tilgængeligheden, så oplevelserne 
kommer ud til borgere i alle aldre over hele 
kommunen.

• Vi vil sikre en spredning og mangfoldighed 
i kommunens begivenheder, så lokal-
områdernes særlige kompetencer og 
kendetegn sættes i spil.

Udsyn og oplevelse
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Store begivenheder og oplevelser bringer os ud af hverdagens rutiner og får os til at stoppe op, 
reflektere over vigtige emner og få øje på nye potentialer i det velkendte. Det giver os ny viden og 
indsigt, der beriger vores eget liv og samspil med vore omgivelser. For kommunen giver det en 
stærk, lokal identitet, fællesskab og stolthed, der tiltrækker nye borgere, virksomheder og turister.

Holbæk Strand



“For at skabe oplevelser, der både har lokal relevans i kommunen og 
et større, globalt perspektiv og udsyn skal der tages afsæt i de lokale 
institutioner som findes. Få de tilstedeværende kulturinstitutioner 
til at kvalificere nye tiltag med deres faglighed, gerne i kombination 
med fagpersoner udefra for at holde et højt niveau.”
Skrevet af en borger ved et gæstebud om Udsyn og oplevelse, maj 2016

Så ofte opsøger folk fra Holbæk kommune kunst- og 
kulturoplevelser
• Mindst 6 gang om året    41%
• 3-5 gange om året            36%
• 1-2 gange om året            15%
• Sjældnere     6%
• Aldrig      1%

Fakta fra borgerpanelet gennemført i maj 2016

Brorfelde Obsavatorium
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t Sådan kan  det gøres 
Læs eksempler på, hvordan temaerne i politikken      

Kreative miløer
Skoleorkestre

Holbæk Kulturskole har et tæt samarbejde med Holbæk Kommunes skoler på flere klassetrin. I 
2016 er der blandt andet tre skoleorkestre for 3. og 4. klassetrin, hvor eleverne bliver trænet i at 
spille sammen – primært på blæser- og strygerinstrumenter. Orkestrene ledes i  et samarbejde 
mellem skolernes musiklærere og en underviser fra Holbæk Kulturskole.

Det maritime liv
På Ret Kurs

Projektet ”På ret Kurs” tilbyder udsatte 
familier i Holbæk Kommune deltagelse i 
ferielejre med fokus på natur og madlavning 
ombord på galeasen Hjalm med støtte fra 
søspejdere og andre frivillige. Initiativet 
modtog 1,25 millioner kr. fra Naturstyrelsen til 
de kommende 4 års aktiviteter.

Bevægende byrum
Holbæk Images 2016

Den ghanesiske kunstner Ibrahim Mahama har 
boet i Holbæk af flere omgange, for at samle 
inspiration til sine kunstværker til byrummet 
under Holbæk Images 2016. Det var derfor 
naturligt for kunstneren at samarbejde med NV 
Pro Campus i Holbæk om sit værk til Kunsthal 
Charlottenborg i efteråret 2016. De lokale 
produktionsskolelever syede kakaosække 
sammen, der efterfølgende blev ophængt ud 
over Charlottenborgs facade.
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Spirefestival er en græsrodsfestival for kunst, musik, 
litteratur, performance m.v. Den første Spirefestival blev 
afholdt i 2010 og har siden da fundet sted én gang om 
året. Festivalen danner rammer for fri og kreativ udfoldelse 
med udgangspunkt i den levende kunst. Der lægges især 
vægt på samvær, nærvær, nerve og netværk. 

Sådan kan  det gøres 

Udsyn og oplevelse
Spirefestival på Tuse Næs

Fællesskab, læring og dannelse
Holbæk Bombers 

Floorballklubben Holbæk Bombers har med støtte fra bl.a. Center for Holdspil på Københavns Universitet gennemført 
et 10 uger motionsprojekt i MotionsFloorball med 54 tilmeldte kvinder i alderen 30-62 år. Deltagerne fik målt deres 
kondition i starten og slutningen af forløbet – og oplevede i gennemsnit en fremgang på 43 %.

Kundby Fitness Center er et udendørs fitnesscenter, hvor 
alle kan mødes og dyrke motion. Ideen er, at alle skal 
have mulighed for at dyrke gratis motion, på tidspunkter 
der passer til den enkelte. Projektet blev til på baggrund 
af et helt ekstraordinært lokalt engagement, hvor Kundby 
har ønsket at ”sætte sig selv på landkortet”. Pladsen er 
indbegrebet af sammenhold, det legende menneske, sjov 
og grin.

Natur, idræt og udeliv
Kundby Fitness Park

kan se ud, når de bliver til konkrete aktiviteter og projekter
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Dialog
Sådan er politikken lavet

Helt fra begyndelsen har det været vigtigt for 
os at gå i dialog og involvere både borgere, 

aktører, virksomheder og andre interessenter 
i udviklingen af denne politik. Se her på siden 
hvilke møder og tiltag, vi har haft undervejs. 

Tak til alle, der har deltaget!

01. Seminar
7. april 2016 deltog over 100 borgerer der arbejder 
med kultur og fritid både professionelt og frivilligt i 

vores seminar om kultur- og fritidspolitkken

02. Gæstebud
20 borgere inviterede i april og maj 2016 deres venner 
og bekendte til kaffe og kage i eget hjem, for at debat-

tere den nye kultur- og fritidspolitik
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03. Borgerpanel
Borgerpanelets ca.1000 deltagere blev i april 2016 
spurgt til deres idræts- og kulturvaner, samt deres 

brug af naturen og byen

04. Minitemamøder
To gange inviterede udvalget “Kultur, Fritid og Fæl-
lesskab” hele byrådet til minitemamøder med debat 

og dialog om den kommende politik

05 Facebook
Vi har løbende suppleret dialogen med spørgsmål 

og invitationer på facebook
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06. Borgermøde
Borgere, politikere og foreningsfolk deltog den 17. 

maj 2016 i et borgermøde på Værftet, for at debattere 
og bygge videre på den nye kultur- og fritidspolitik

07. Sommerseminar
Den 23. juni 2016 blev kultur og fritidspolitikken 

drøftet på Byrådets sommerseminar

07 05



facebook.com/fritidholbaek

oplevholbaek.nu

Følg med

holbaek.dk/nykfpolitik





Foto rettigheder. 1+17: Anders Graver. Side 3: Torben Papillont. Side 6+12+16: Joe Kniesek. Side 7: Mie Neel, Nordvestnyt. Side 9:  Museum Vestsjælland


