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Forord
Faxe	Kommunes	Kultur-	og	fritidspolitik	2015-2019	er	et	resultat	af	
en	række	dialogmøder,	konferencer	mellem	foreninger,	aktører	og	
borgere	samt	Folkeoplysningsudvalget	og	Erhvervs-	og	Kulturudval-
get.  

Faxe	Kommune	ønsker	med	denne	nye	kultur-	og	fritidspolitik	at	
udvikle	tidssvarende	tilbud,	samtidig	med,	at	vi	bevarer	det	lokale	
særpræg	som	grundlag	for	et	varieret	og	aktivt	kultur-	og	fritidsliv	i	
kommunen.

Visionen	for	de	kommende	år	er	således,	at	Faxe	kommune	vil	være	
et	godt	sted	at	leve	og	opleve	–	og	være	kendt	for	et	godt,	mangfol-
digt	og	aktivt	kultur-	og	fritidsliv.

Kultur	og	fritidsområdet	er	et	centralt	område,	der	har	stor	betydning	
for	kommunens	borgere,	tilflyttere	og	besøgende.	Et	rigt	kultur-	og	
fritidsliv	opstår,	når	mennesker	mødes,	deltager	aktivt	og	påvirker	
udviklingen	i	positiv	retning.	

De	mange	tilbud	og	aktiviteter	giver	den	enkelte	og	borgerne	i	almin-
delighed	muligheder	for	at	møde	andre,	få	gode	oplevelser,	læring	
og	involvere	sig.

Kultur-	og	fritidspolitikken	skal	de	næste	fem	år	indgå	som	grundlag	
for	de	beslutninger,	der	måtte	træffes,	og	som	vedrører	aktører,	
aktiviteter	og	initiativer	på	hele	kultur-	og	fritidsområdet.
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Politikkens formål og realisering
Faxe	Kommunes	Kultur-	og	fritidspolitik	skal	vise	retningen,	med-
virke	til	at	skabe	øget	sammenhæng	og	sikre	kvalitet	på	hele	kultur	
og	fritidsområdet.	Politikken	skal	med	andre	ord	sætte	rammerne	
for	den	fremtidige	udvikling	på	hele	området.

Baggrund	og	afsæt	for	kultur-	og	fritidspolitikken	er	Faxe	Kommunes	
Planstrategi	2012-2015,	der	er	med	til	at	synliggøre	en	række	fo-
kusområder	(uddannelse,	erhverv,	sundhed	og	sammenhængskraft)	
med	direkte	henvisning	til	kultur-	og	fritidsområdet.

Initiativer	og	aktiviteter	knytter	sig	her	direkte	til	vores	alles	hverdag	
og	vores	ønsker	om	at	vise	omverdenen,	hvad	vi	kan	tilbyde	besø-
gende,	hinanden	samt	kommende	borgere	og	virksomheder	i	Faxe	
Kommune.	

En	Kultur-	og	fritidspolitik	kan	ikke	stå	alene,	men	skal	understøttes	
af	konkrete	initiativer,	der	skal	skabe	den	fremdrift	og	udvikling,	som	
politikken	lægger	op	til	indenfor	hele	kultur-	og	fritidsområdet.	

Til	Kultur-	og	fritidspolitikken	er	der	udarbejdet	en	handleplan	med	
forslag	til	initiativer,	der	skal	sikre	igangsætning	af	nye	og	spænden-
de	aktiviteter	og	skabe	resultater	på	hele	kultur-	og	fritidsområdet.

Initiativerne	er	imidlertid	ikke	udtømmende	for	hele	området,	derfor	
er	der	lagt	op	til	at	handleplanen	skal	justeres/opdateres	med	jævne	
mellemrum	de	næste	fem	år.

Selve	politikken	følger	i	de	næste	afsnit:		

•	 Visionen

•	 ”Udviklingsområder”,	der	beskriver	kultur-	og	fritidsudviklingen	
de	næste	fem	år	ud	fra	en	mere	overordnet	synsvinkel.	Hvordan	
ser	vi	vores	kultur-	og	fritidsliv	de	næste	fem	år	og	med	forslag	til,	
hvor	der	kan	sættes	ind.	

•	 ”De	væsentligste	aktivitetsområder”,	der	giver	et	billede	af	de	
væsentligste	aktivitets-områder	på	kultur-	og	fritidsområdet.	
Hvordan	ser	billedet	ud	i	dag	og	hvad	kan	der	med	fordel	arbejdes	
med,	hvis	vi	skal	følge	udviklingen,	som	beskrevet	de	næste	fem	
år. 
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Kultur- og fritidspolitikken 2015 – 2019

Vision:
Faxe	kommune	vil	være	et	godt	sted	at	leve	og	opleve	

–	og	være	kendt	for	et	godt,	mangfoldigt	og	aktivt	kultur-	og	fritidsliv.

Udviklingsområder:
Et blomstrende og aktivt kultur- og fritidsliv  
Faxe	Kommune	har	et	levende,	righoldigt	og	forskelligartet	for-
eningsliv,	veletablerede	kultur-institutioner,	aktive	ildsjæle	og	talen-
ter.	Alle	bidrager	med	hver	deres	forskellige	kompetencer	og	måder	
at	gøre	tingene	på,	når	det	gælder	om	at	skabe	aktiviteter	og	oplevel-
ser. 

Det	giver	liv	til	det	daglige	engagement	i	kultur-	og	fritidslivet,	hvor	
den	enkelte	borger,	forening	eller	kulturinstitution	naturligvis	i	det	
daglige	er	optaget	af	sin	egen,	specielle	interesse,	men	hvor	mang-
foldigheden	i	sidste	instans	kommer	alle	til	gode.	

Mangfoldigheden	giver	borgerne	en	rig	pallette	af	muligheder.	Den	
gør	det	også	muligt	at	samarbejde	på	tværs	om	større	projekter,	
der	rækker	udover	den	enkelte	forening	eller	institution.	Her	er	det	
afgørende	at	kommunen,	foreningerne	og	borgerne	lægger	kræf-
terne	sammen	til	fælles,	større	mål	på	tværs	af	aktører,	geografi	og	
fagområder	–	og	at	borgerne	kan	dyrke	idræts-,	fritids-	og	kulturaktivi-
teter	hele	livet.	

Faxe Kommune ønsker derfor at styrke og fastholde mangfoldighe-
den ved at: 

•	 Bidrage	til	at	mangfoldigheden	udvikles	og	fasholdes	bl.a.	ved	at	
hjælpe	initiativer	på	vej.

•	 Mangfoldigheden	i	kultur-	og	fritidslivet	skal	komme	alle	til	gode.	
Samarbejde	på	tværs	af	aktører	og	geografi	skal	styrkes	og	dyr-
kes.

•	 Sikre	udviklingen	af	kultur-	og	fritidslivet	med	henblik	på	gensidig	
udveksling	af	erfaringer	gennem	netværksmøder,	partnerskaber	
og	gensidig	respekt	for	hinandens	særpræg.
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Fyrtårne på kultur- og idrætsområdet  
I	Faxe	Kommune	vil	vi	gerne	dyrke	og	skabe	interesse	for	de	gode	
fyrtårns-	og	flagskibsprojekter	som	afvikles	i	løbet	af	året/årene	på	
hele	kultur-	og	fritidsområdet.	I	kommunen	har	vi	gode	muligheder	
for	at	være	værter	for	mange	former	for	aktiviteter	indenfor	kommu-
nens	grænser.	

Vi	er	kendte	for	at	afholde	mindre	og	større	events	og	arrangemen-
ter	i	samarbejde	med	foreninger	og	institutioner,	som	tiltrækker	
mange	besøgende	fra	alle	dele	af	kommunen.	Disse	arrangementer	
og	events	er	med	til	at	skabe	traditioner,	synlighed	og	stolthed.	De	
årlige	arrangementer	på	kultur-	og	fritidsområdet	er	tillige	med	til	at	
give	fællesskabsfølelse	og	kontinuitet.

Faxe Kommune ønsker således at fremme de gode rammer for 
afholdelse af større events og arrangementer ved at:

•	 Kultur-	og	fritidslivet	er	tydeligt	i	by-	og	landsbybilledet,	og	at	der	
skabes	plads	til	det	overraskende	og	anderledes	i	samarbejde	
med	mange	forskellige	aktører.

•	 Alle	slags	kultur-	og	fritidsoplevelser	er	velkomne	i	kommunen.	
Oplevelserne	skal	både	skabe	glæde	og	begejstring	–	og	under-
søge	og	udfordre.

•	 Kommunen	skal	i	højere	grad	medvirke	til	at	igangsætte	og	gen-
nemføre	større	projekter,	arrangementer	og	events.

Naturen lige udenfor døren 
Faxe	Kommune	nyder	godt	af	en	rig	natur	med	adgang	til	både	skov,	
hav,	søer	og	strand.	Denne	ressource	bør	fortsat	udvikles,	og	der	bør	
sikres	endnu	bedre	adgang	til	og	information	om	de	muligheder,	der	
er	for	kultur-,	natur-	og	friluftsoplevelser	i	kommunen.

Faxe Kommune ønsker at forbedre adgangen til naturen, vand og 
kyster ved at:

•	 Udvikle	kommunens	naturområder	og	byernes	grønne	områder,	
såvel	som	rekreative	som	mere	aktivitetsorienterede	områder.

•	 Sikre	bedre	synlighed	og	tilgængelighed	for	kommunens	offent-
lige	motionsstier,	broer,	skove,	søer	samt	alle	former	for	vand-	og	
friluftsaktiviteter	for	alle	aldre.

•	 Fortsat	styrke	den	gode	naturvejledning	til	børn,	unge,	familier	og	
ældre	i	Faxe	Kommune.
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•	 Sikre	bedre	variation,	så	der	bliver	mere	at	opleve	og	adgang	til	
mange	naturoplevelser	og	give	gode	råd	og	forslag	til	turforslag	
samt	forenkling	af	transportmulighederne.

De bedste bliver endnu bedre  
Faxe	Kommune	har	en	bred	vifte	af	foreninger	og	institutioner,	der	
har	aktiviteter	på	mange	niveauer.	I	de	foreninger	og	eller	kulturinsti-
tutioner,	hvor	der	enten	trænes	eller	udøves	aktiviteter	på	et	særligt	
talent-	eller	eliteniveau,	stilles	der	ofte	yderligere	krav	til	faciliteter,	
undervisning,	stævnemuligheder,	tid	eller	andre	forhold.

Derfor	er	det	vigtigt	at	der	er	en	fælles	holdning	til	og	forståelse	for	
at	nogle	foreninger/unge	talenter	kræver	særlige	forhold	og	betingel-
ser.	Mens	andre	kan	udøve	deres	aktiviteter	flere	forskellige	steder	
med	forskellige	faciliteter	eller	lokaliteter,	enten	sammen	eller	hver	
for sig.

Intet	af	dette	vil	være	muligt	uden	de	lokale	ildsjæle	og	frivillige,	der	
i	foreninger	og	institutioner	er	med	til	i	det	daglige	at	trække	læsset	
–	og	vise	gode	eksempler	som	andre	kan	hente	inspiration	ved	eller	
følge.

Faxe Kommune ønsker derfor at de bedste bliver bedre ved at: 

•	 Kommunens	børn	og	unge	gennem	deres	opvækst	skal	møde	
professionel	kultur-	og	idrætstilbud.	

•	 Skabe	sammenhæng	mellem	skolernes-	og	foreningernes	aktivi-
teter.

•	 Skabe	platforme/fælles	mødefora,	der	udvikler	nye	samarbejdsfor-
mer,	der	sikrer	en	rød	tråd	mellem	elite	og	bredden,	hvad	enten	
det	er	på	idrætsområdet	eller	kunstområdet.

•	 Eliteforeningernes	forhold	gennemgås	med	henblik	på	en	afdæk-
ning	af	fremtidige	behov	og	forventninger.

Bedre faciliteter – bedre anvendelse
Gode	fysiske	rammer	spiller	en	afgørende	rolle	for	at	alle	kan	udfolde	
sig	hvad	enten	det	er	inde	eller	ude.

De	eksisterende	faciliteter	er	under	pres	fra	flere	sider.	Det	handler	
om	øget	funktionalitet,	bedre	tilgængelighed,	længere	åbningstid	
i	retning	af	24/7	og	samarbejde	på	tværs,	f.eks.	mellem	skoler	og	
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foreninger.	Det	er	nødvendigt	at	se	på	og	arbejde	med	udviklingen	
af	og	udnyttelsen	af	faciliteter	som	anvendes	intensivt	til	idræt,	
fritid	og	kultur,	da	der	er	store	krav	til	bygningernes	stand,	løbende	
vedligeholdelse,	daglige	service	og	rengøring.	De	lokale	ildsjæle	i	
foreningerne	og	de	kulturelle	institutioner	spiller	en	vigtig	rolle,	når	
det	gælder	udviklingen	af	de	kommunale	faciliteter.

Hvis	kultur-	og	fritidslivet	skal	kunne	rummes	på	mindre	plads,	
kræver	det	bedre	udnyttelse	af	faciliteterne	til	mange	slags	formål	i	
alle	døgnets	timer.	Faciliteterne	må	således	udnyttes	og	sikres	bedre	
end	i	dag,	og	nye	faciliteter	må	udvikles,	såvel	inde	som	ude.	Dette	
stiller	krav	til	hensigtsmæssig	indretning	og	enkel	brugerbetjening.	

Faxe Kommune ønsker at sikre bedre faciliteter og bedre anvendelse 
ved løbende at:

•	 De	eksisterende	faciliteter	til	idræt,	fritid	og	kultur	renoveres,	
udvides	eller	udvikles,	så	de	kan	anvendes	til	flere	formål	og	bru-
gere.

•	 Udvikle	et	fleksibelt	bookingsystem,	som	sikrer	foreninger,	aften-
skoler	og	borgere	bedre	mulighed	for	at	booke	kultur,	fritids-	og	
idrætsfaciliteter.

•	 Bedre	udnyttelse	af	egnede	og	mulige	lokaler,	skolernes	haller	og	
gymnastiksale	samt	øvrige	kommunale	faciliteter.

•	 Udvikling	af	nye	byrum	til	naturlegepladser,	åbne	skovarealer,	
udendørs	fitness	med	aktiviteter	for	alle	aldre.

•	 Udvidelse	af	udendørs	kunst-,	kultur-	og	fritidsaktiviteter	i	byrum-
mene	og	landsbyernes	parker,	pladser	og	fælles	arealer	for	alle	
aldre. 

Vi hjælper på vej fra idé til handling  
Gode	idéer	må	ikke	dø	i	vuggen.	Det	handler	om	at	reducere	even-
tuelle	barrierer	og	være	åbne	så	det	bliver	lettere	at	virkeliggøre	
projekter	på	kryds	og	tværs	af	eksisterende	institutionelle	eller	
foreningsmæssige	skel.	

Det	er	gennem	mødet	med	andre	kulturelle	værdier	og	udtryksfor-
mer,	at	vi	bliver	bevidste	om	egne	kulturelle	rødder.	

Der	er	viden	om	at	børn	og	unges	deltagelse	i	kunstneriske	pro-
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jekter,	hvad	enten	der	er	musik,	teater,	billedkunst	eller	noget	helt	
fjerde,	medvirker	til	børn	og	unges	udvikling,	følelsesmæssigt	og	in-
tellektuelt.	Vi	ved	det	øger	børn	og	unges	koncentration,	motorik	og	
øger	deres	forståelse	af	sig	selv	som	en	del	af	et	fællesskab.	Derfor	
er	det	vigtigt	at	få	mulighed	for	at	stifte	bekendtskab	med	forskellige	
og	mange	kultur-	og	fritidsoplevelser	igennem	livet.	

Faxe Kommune ønsker at sikre den nemme vej fra idé til handling 
ved at: 

•	 Vejen	fra	idé	til	virkelighed	og	bevilling	skal	være	kort	og	enkel	for	
både	enkeltpersoner,	grupper	og	etablerede	foreninger.

•	 Det	skal	være	nemt	at	starte	nye	tilbud	og	hjælpe	hinanden	med	
at	skabe	fælles	løsninger	til	gavn	for	alle	parter.

•	 Kommunen	påtager	sig	oftere	rollen	som	katalysator	i	forhold	til	at	
igangsætte	mindre	og	større	projekter.

Synliggørelse og kendskab
I	Faxe	Kommune	har	vi	en	lang	række	tilbud	på	kultur-	og	fritidsom-
rådet	der	bidrager	til	at	skabe	stolthed,	glæde	og	identitet.	Spørgs-
målet	er,	hvordan	kendskab	og	viden	om	disse	tilbud	formidles	bedst	
muligt	til	alle	mål-	og	aldersgrupper.		

Hvordan	synliggør	vi	tilbuddene	og	skaber	kendskab,	så	alle	har	mu-
ligheder	for	at	opdage	nye	aktiviteter	eller	stifte	bekendtskab	med	
oplevelser,	man	ikke	vidste	fandtes?	

Faxe Kommune skal medvirke til at øge kendskabet til de mange 
tilbud på følgende måde:

•	 Skabe	bedre	grundlag	for	kendskab	og	viden	om	tilbud	til	målgrup-
per	rettet	mod	børn,	unge,	familier	og	ældre.		

•	 Udvikle	fora,	hvor	alle	kan	opleve	mange	og	forskellige	aktiviteter	
fx Foreningernes Dag

•	 Udvikling	af	fora,	hvor	vi	arbejder	på	at	synliggøre	og	gentage	infor-
mation	om	lokale	tilbud,	så	alle	har	mulighed	for	at	opdage	dem.

•	 Udvikle	enkle	modeller	for	at	synliggøre	tilbud	til	særlige	målgrup-
per	–	fx	drenge,	piger	(særlige	aldersgrupper),	unge,	voksne	og	
ældre.

•	 Udbygning	og	sikring	af	tilgængelig	information	om	foreninger,	kul-
turinstitutioner,	oplevelser	og	arrangementer	mv.	for	alle	borgere.		
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Faxe Kommune samarbejder
For	at	give	særlige	tilbud	og	udvikle	aktiviteter	samarbejder	Faxe	Kom-
mune	på	kultur-	og	fritids-området	regionalt	og	tværkommunalt.	Det	sker	
fx	omkring	driften	af	Østsjællands	Museum,	med	Guldborgsund,	Næst-
ved,	Lolland	og	Vordingborg	kommuner	omkring	Storstrøms	Symfonior-
kester,	Talentakademiet	og	samarbejder	på	Arkiv	og	biblioteksområdet.

Disse	samarbejder	giver	ikke	blot	afkast	i	form	af	enkeltstående	arrange-
menter,	der	er	synlige	også	uden	for	kommunens	grænser,	men	blandt	
andet	også	kontakt	med	professionelle	kultur-institutioner	og	fremmer	
herved	mulighederne	for	selvudvikling	samt	udvikling	af	tværkommunale	
projekter,	udvikling	af	børne-	og	ungdomskultur	i	samarbejde	med	lokale	
aktører.

Faxe Kommune ønsker at øge samarbejder ved at:

•	 Etablerer	initiativer,	hvor	kultur-	og	fritidsaktører	samarbejder	med	
unge	fra	ungdoms-uddannelserne	ungdomsskolen	samt	andre	rele-
vante	instanser.	

•	 Udvikle	og	deltage	i	fælles	”kulturtjeneste”,	der	sikre	at	tilbud	om	
aktiviteter	på	hele	kulturområdet	tilbydes	til	institutioner,	skoler	og	
SFO’er	i	hele	kommunen

•	 Udvikle	eller	fastholde	samarbejder,	hvor	det	giver	god	mening	og	bi-
drager	til	at	skabe	aktiviteter	og	oplevelser	som	ellers	ikke	ville	være	
mulige	for	alle	aldersgrupper.
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De væsentligste aktivitetsområder
I	det	følgende	afsnit	gør	vi	status	og	beskriver,	hvordan	billedet	ser	
ud	i	dag	og	hvad	der	med	fordel	kan	arbejdes	med.	Med	inspira-
tion	fra	kunstområdet,	hvor	der	tales	om	de	syv	kunstarter	vil	vi	nu	
gennemgå	følgende	aktivitetsområder:	Kunstmiljøet,	Musikmiljøet,	
Kulturarven,	Biblioteker/borgerservice,	Biografer	og	teaterliv,	Folke-
oplysende	foreninger	og	Frivillighed	i	Faxe	kommune.	

Kunstmiljøet
Faxe	Kommune	har	etableret	et	kommunalt	Billedkunstråd	med	
støtte	fra	staten	med	henblik	på	at	fremme,	udbrede	og	synliggøre	
den	professionelle	kunst	for	alle	i	hele	kommunen.	Vi	har	en	række	
bosiddende	professionelle	og	aktive	kunstnere,	ligesom	vi	årligt	
afholder	”åbne	atelierdøre”	–	hvor	kunstnerne	åbner	deres	værk-
steder.	Derudover	har	vi	et	mindre	udstillingssted	på	biblioteket	i	
Haslev.
 
De	næste	fem	år	vil	der	arbejdes	med	følgende:

•	 Etablering	af	flere	udstillingssteder.

•	 Støtte	rammerne	for	et	aktivt	og	professionelt	kunstnermiljø.

•	 Rådgive	om	kunstnerisk	udsmykning	i	det	offentlige	rum.

•	 Formidling	af	kunsten	i	de	offentlige	bygninger	og	rum.

•	 Skabe	grundlag	for	udvikling	af	billed-/kulturskoler	mv.	i	samar-
bejde	med	skoler,	institutioner	og	eller	andre	samarbejdspartnere.

Musikmiljøet
Faxe	Musikskole	er	placeret	i	musikskolens	bygning	i	Haslev.	Un-
dervisning	foregår	ligeledes	i	Faxe	med	godt	400	tilmeldte	i	alderen	
0-24	år.	Faxe	Musikskole	har	i	samarbejde	med	Biblioteket	og	Center	
for	Kultur,	Frivillighed	&	Borgerservice	etableret	”spillestedet”	med	
ca.	6	årlige	koncerter.	Derudover	afholdes	der	årligt	Haslev	Festdage,	
opera	i	det	fri	på	Gisselfeld,	picnic-koncerter	rundt	om	i	landsbyer	og	
byer.	Kommunen	arrangerer	koncerter	med	Storstrøms	Kammeren-
semble/	Symfoniorkester,	yder	tilskud	til	en	række	musikforeninger	
som	Faxe-	Kunst	og	Musikforening,	Gospelkor,	Folkemusikforenin-
ger	og	støtter	det	regionale	talentakademi	for	unge	musiktalenter.
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De	næste	fem	år	vil	der	blive	arbejdet	med	følgende:
•	 Fortsat	udvikling	af	Faxe	Musikskole.
•	 Udvikling	af	eksisterende	spille-	og	koncertsteder	til	alle	typer	
musik	herunder	klassisk.

•	 At	Talentakademiet	for	unge	musikere,	der	har	til	formål	at	hjælpe	
unge	musiktalenter	videre	fra	musikskolen	–	til	MGK	og	videre	på	
konservatorierne,	fortsat	udvikles	og	støttes.

•	 Etablering	af	øvelokaler	til	samspil	for	mange	typer	musik.
•	 At	præsenterer	musikoplevelser	af	høj	kvalitet.
•	 Etablering	af	udendørsscener.

Kulturarven 
Østsjællands	Museum	er	et	statsanerkendt	museum	med	kulturhi-
storisk	ansvarsområde	i	hhv.	Faxe	og	Stevns	Kommuner.	Museet	
drives	i	samarbejde	med	Stevns	Kommune	og	har	følgende	fysiske	
afdelinger:	Stevns	Museum,	Geomuseum	Faxe,	Koldkrigsmuseum	
Stevnsfortet,	Rytterskolen	og	Haslev	Bymuseum.	Museet	fik	i	2013	
en	positiv	kvalitetsvurdering	med	henblik	på	at	følge	op	på	museets	
fortsatte	udvikling	af	museets	opgaver	indenfor	formidling,	registre-
ring,	opbevaring,	forskning	og	indsamling.
Faxe	Kommunes	Arkiver	blev	skabt	i	sin	nuværende	form	i	2011.	
Formålet	er	at	indsamle	og	bevare	offentlige	og	private	arkivalier	af	
væsentlig,	administrativ,	retlig	eller	historisk	betydning.	Arkivet	har	
netop	færdiggjort	en	udviklingsplan	for	perioden	2014-2017.	
 
De	næste	fem	år	vil	der	blive	arbejdet	med	følgende:

•	 Fortsat	udvikling	af	velafprøvede	og	nye	formidlingsformer,	nye	
digitaliseringsprojekter	stilet	mod	en	bred	kreds	samt	undervis-
ningsforløb	målrettet	børn	og	unge	i	folkeskolen.

•	 Fortsat	udvikling	af	Østsjællands	Museum	i	samarbejde	med	
Stevns	Kommune,	herunder	afdelingerne	beliggende	i	Faxe	Kom-
mune.

•	 Formidling	af	kulturarven	og	kulturlandskabet	i	Faxe	Kommune,	
som	f.eks.	fortidsminder,	gravpladser	og	høje.

Biblioteker & borgerservice
I	Faxe	Kommune	findes	der	to	biblioteker	&	borgerservice,	i	hhv.	
Haslev	og	Faxe.	Ved	årsskiftet	2010/2011	blev	Bibliotek	&	Borgerser-
vice	slået	sammen,	som	et	af	de	første	steder	i	landet.	I	august	2011	
blev	der	indført	”åbent	bibliotek”,	hvor	borgere	med	en	personlig	
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kode,	selv	kan	låse	sig	ind	og	ud.	Udover	udlån	af	materialer	og	be-
tjening	af	borgere,	arrangerer	og	afholder	biblioteker	&	borgerservice	
foredrag,	udstillinger,	kurser	(bl.a.	digitale	tilbud),	teaterforestillinger,	
konkurrencer	mv.	

Hertil	kommer	to	bibliotekspunkter,	ofte	kaldet	mikro	biblioteker,	
hvor	man	kan	afhente	reserverede	materialer	og	aflevere	igen	i	
supermarkeder	i	hhv.	Karise	og	Rønnede.	Endelig	drives	en	mindre	
bogcafé	på	foreningsbasis	i	Roholte.

De	næste	fem	år	vil	der	blive	arbejdet	med	følgende:

•	 Fortsat	god	og	effektiv	betjening	i	hhv.	Haslev	og	Faxe.

•	 Udvikling	af	opdateret	Biblioteks-	og	Borgerservicepolitik.

•	 At	bibliotekerne	bruges	til	mange	formål	og	fungerer	som	centrale	
oplevelses-	og	mødesteder.

•	 Styrke	bibliotek	og	borgerservice	informationsopgaver	ift.	at	infor-
mere borgerne.

•	 Bidrage	yderligere	til	digitaliseringen,	bl.a.	via	kurser,	informations-
møder	mv.	

•	 Udvikle	arrangementsdelen,	så	tilbuddene	henvender	sig	til	bre-
dere	grupper.	

Biografer og teaterliv
I	Faxe	Kommune	har	vi	to	biografer	i	kommunale	bygninger	i	hhv.	
Faxe	og	Haslev	med	tilsammen	ca.	240	pladser.	Den	ene	drives	ved	
hjælp	af	en	forpagteraftale	og	den	anden	som	egen	virksomhed.		

Faxe	Kommune	har	en	teaterforening,	der	hvert	år	trækker	ca.	4-5	
professionelle	forestillinger	til	kommunen.	Teaterforeningen	har	via	
Teaterloven	mulighed	for	få	støttet	til	køb	af	teaterbilletter.	

Derudover	findes	der	en	børne-	og	ungdomsteaterforening,	som	bl.a.	
fungerer	som	fødekæde	for	Haslev	Gymnasiums	dramalinje	og	hvert	
andet	år,	de	sidste	10	år,	har	kommunen	støttet	Haslev	Festspil,	der	
laver	familieforestillinger	i	samarbejde	med	professionelle	og	amatø-
rer.  

Slutteligt	er	der	en	række	amatørteater-	og	dilettantforeninger,	herun-
der	Haslev	Amatør	Teaterforening	(HAT)	der	hvert	år	spiller	forestil-
linger	rundt	om	i	byerne	i	Faxe	Kommune.	
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De	næste	fem	år	vil	der	blive	arbejdet	med	følgende:

•	 Fortsætte	udviklingen	af	biograferne	i	hhv.	Haslev	og	Faxe

•	 Sikring	af	gode	sceneforhold	i	hele	kommunen.

•	 Fælles	markedsføring	af	alle	teatertilbud.

•	 Samarbejde	med	professionelle	egnsteatre	i	nabokommunerne	om	
udveksling	af	forestillinger	og	samkørsel	til	deres	spillesteder.	

•	 Udvikling	af	og	støtte	til	lokale	teater-	og	danseinitiativer	på	alle	ni-
veauer.

De folkeoplysende foreninger
I	Faxe	Kommune	er	der	knap	100	godkendte	folkeoplysende	foreninger	
med	tilsammen	14.500	aktive	deltagere.	Folkeoplysningsloven	er	med	til	
at	sikre	og	støtte	foreningerne,	og	i	2013	blev	det	et	lovkrav	at	have	en	
folkeoplysningspolitik. 

Politikken	har	til	formål	at	udstikke	rammerne	for	de	folkeoplysende	
aktiviteter	og	sikre	sammenhæng	mellem	folkeoplysningspolitikken	og	
øvrige	politikker	på	området.	Med	politikken	sættes	der	fokus	på	aktivi-
teter	på	kultur-	og	fritidsområdet,	som	en	væsentlig	vej	til	læring	og	fæl-
lesskab,	udvikling	i	foreningerne,	løbende	dialog	på	det	folkeoplysende	
område	samt	muligheden	for	at	arbejde	med	nye	organisationsformer.

De	næste	fem	år	vil	der	blive	arbejdet	med	følgende:

•	 Udvikling	af	nye	samarbejdsformer	der	tager	hensyn	til	foreningernes	
forskelligheder.	

•	 Rådgivning	og	vejledning	til	udvikling	af	foreningerne	og	deres	aktiviteter.

•	 Løbende	opdatering	af	kommunale	støtteordninger.

•	 Fokus	på	de	egnede	kommunale	faciliteter	til	mange	slags	formål	og	
optimal	udnyttelse.

•	 At	udbygge	samarbejdsfora	internt	og	eksternt	i	kommunen	om	ud-
vikling	af	projekter	til	gavn	for	skoler,	foreninger	og	kulturinstitutioner	
jf.	skolereformen.

•	 Revidering	af	den	nuværende	Folkeoplysningspolitik.

Udvikling af frivillighed i Faxe Kommune 
I	Faxe	Kommune	har	vi	ud	over	kultur-	og	fritidsforeningerne	en	lang	
række	foreninger	på	det	sociale	og	sundhedsorienterede	område.	
Tilsammen	er	der	langt	over	200	foreninger,	med	aktive	frivillige.	Hertil	
kommer	netværk,	ildsjæle	og	andre	aktive,	frivillige,	der	bidrager.



19

Selvom	en	del	af	disse	aktører	traditionelt	set	ikke	tælles	med	på	kultur-	
og	fritidsområdet,	så	bidrager	mange	af	dem	også	til	kultur-	og	fritidslivet	
med	arrangementer	og	aktiviteter,	der	skaber	gode	oplevelser,	efter-
tanke	og	sammenhængskraft.

Byrådet	godkendte	i	2013	en	strategisk	ramme	for	Frivillighed	i	Faxe	
kommune.	Strategien	sætter	fokus	på	den	fælles	forståelse,	den	frivil-
lige	borger	og	den	samarbejdsparate	kommune	–	og	prioriterer	for	alvor	
den	frivillige	indsats	og	hvordan	der	samarbejdes	og	er	dialog	om	denne	
indsats	mellem	de	involverede	parter,	inkl.	Faxe	kommune.

Konkrete	projekter,	uddannelse,	frivilligjob-baser,	netværksmøder,	samlet	
overblik	over	kommunale	puljer	og	konsulentbistand	er	blandt	de	forelø-
bige	initiativer	der	følger	strategien	på	vej.

De	næste	fem	år	vil	der	blive	arbejdet	med	følgende:

•	 Fokus	på	frivillighed,	foreningsliv	og	civilsamfund	via	et	særligt	para-
graf	17,	stk.	4	udvalg.	Udvalget	har	til	formål	at	bidrage	med	at	øge	
frivilligheden	og	det	frivillige	engagementet	i	kommunen.	Udvalget	
kan/skal	formulere	en	række	anbefalinger	til	den	fortsatte	udvikling	af	
frivillighed,	foreningsliv	og	civilsamfund.	

•	 Yderligere	udvikling	af	aktiviteter	og	projekter	i	forlængelse	af	den	
strategiske	ramme	for	Frivillighed	i	Faxe	kommune.
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