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Til kulturelle foreninger og aktører i Faxe Kommune 

 

 

 

 

 

 

Kort referat fra Plan & Kulturudvalgets kulturkonference onsdag den 23. 

november 2022 på B&W Live i Haslev 

 

 
Her følger referat i stikordsform fra drøftelserne ved konferencen og emnet: 
”Kulturens betydning” 
 
Fra Lasse Markers oplæg har vi fanget følgende pointer:  
 

 Grundlaget for kulturens betydning og værdi blev lagt med etableringen 
af kulturministeriet i 1961 

 Mht. kulturens betydning, så er den nye trend, at måle på – hvad får du/I 
ud af oplevelsen (besøg på museums osv.) eller som Nationalmuseet har 
gjort, at spørge publikum efter besøget – lærte I noget nyt? Og fik du lyst 
til mere viden? 

 Lokal identitet, stolthed, forståelse og øge den lokale 
sammenhængskraft. 

 Kommunerne er de største bidragyder til kultur, dernæst staten – selvom 
vi ofte tror det er omvendt. 

 Kultur bruges som ”løftestang” – bruges aktivt ift. trivsel og sundhed 
 Et eksempel er ”kultur på recept” – hvorfor er ordningen ikke gjort 

permanent? – når alle undersøgelser, siger det virker. Skal fremmes på ny 
- politisk pres. 

 En kulturpolitik laves for dem der bor i kommunen, eller for turisterne 
 Tendensen på Christiansborg har været – udflytning af 

institutioner/kunstneriske institutioner – Sjælland er ofte overset i denne 
sammenhæng (undtaget Lolland og Falster). 

 Se på samarbejdsmodeller, løfte kvaliteten – sammenlægning – 
nyhedsbrev ud til alle kulturbrugere (bredere viden) 

 Truslen er at dansk kultur er under pres – kulturforbruget foregår 
hjemme i sofaen og bag skærmene (TV, PC andre platforme). 

 Markant kulturbyggeri, som ingen andre har – så kan det sagtens komme 
på finansloven 

 
Deltagerne drøftede følgende tre spørgsmål ved bordene – se gruppernes svar 
under hvert spørgsmål. 
 
Hvad betyder kunst- og kultur for udvikling i en kommune? 

 Trivsel – tiltrækning af nye borgere 

 Kunst og kultur binder sammen, bosætning og bidrager til fællesskaber 

 Kulturnætterne 
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 Kultur binder kommunen sammen 

 Fællesskaber / relationer Unge / mødesteder – samles om kultur 
 
Hvorfor støtte og investere i kunst og kultur? 

 Dannelse 

 Billedskole – danner og udvikler unge (koster det for meget, skal der være 
fripladser) 

 Branding, turisme, skovtårn og kalkbrud 

 For at få ting til at ske (skabe glæde) 

 Sundhed og trivsel 
 
Hvad fremmer og hæmmer udviklingen på kulturområdet i Faxe Kommune? 

 Kommunalt nyhedsbrev til kulturelle aktører (Lasses Markers idé) 

 Støtte og investerer (det kræver aktive deltagere) 

 Skabe mere liv omkring forsamlingshusene 

 Faxe Kommune ligger lavt på kr. pr. indbygger til kunst og kultur – 
sammenlignet med andre kommuner 

 Afstandene hæmmer 

 Konkurrence fra andre store byer (Næstved, Køge, Roskilde, Ringsted, 
København osv.) 

 Den høje deltagelse i det frivillige arbejde (fremmer) og samarbejde med 
kommunen 

 Geografisk udfordring – et samlende kultursted – stærke fællesskaber 

 Lyst til at bo her (fremmer) 

 Gerne et kulturhus 

 Bedre kommunikation omkring aktiviteter (overblik) info om Boblberg.dk 

 (hæmmer) hvad kan man gå til? Savnes 

 Folk skal kunne se sig selv i den kultur, der er i deres by – derfor er det 
forskelligt hvilke tilbud der er i store og små byer 

 Café for de unge – f.eks. en lukket butik, hvor de unge selv kan bestemme 
kulturtilbuddene 

 Abonnement – fastholder publikum 

 Levende kulturhus, billedskole, værksteder, galleri, musik og teater 

 Udvikle Kultunariet 

 Overnatningsmuligheder 

 Digitale infotavler i hhv. Faxe og Haslev (hvorfor skal foreninger betale 
500 kr.)? 

 (fremmer) økonomisk støtte og lokaler (kulturhus mangler) 

 Samarbejde mellem foreningerne 

 Kulturambassadør ordning 
 
Power point - Lasse Marker  
Vedlagt er Lasse Markers power point. 
 
Power point – Faxe Kommune 
Vedlagt er Faxe Kommunes power point. 
 
Kultur og fritidspolitikken 2020-2024  

Politikken har fokus på fællesskab, engagement, aktiv deltagelse, de 

frivillige, udvikling, formidling osv.  
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https://www.faxekommune.dk/politik/politikker-strategier-

serviceniveauer/plan-kultur/kultur-fritidspolitik-2020-2024 

 

SDU – voksne, børn og unges kulturvaneundersøgelse 2018 

Børn og voksnes deltagelse i idræts-, fritids- og kulturaktiviteter i Faxe 

Kommune. 

https://www.faxekommune.dk/system/files/upload/Folkeoplysningsudval_%

282020%29_25-01-

2020_Dagsorden_%28ID2956%29/Bilag/boern_og_voksnes_deltagelse_i_idra

ets-_fritids-_og_kulturaktiviteter_i_faxe_kommune.pdf 

 

Link til aktivitetskalender 

Søg arrangementer her: www.findaktiviteter.dk/Faxe 

 

 
 

Foto: Tom Noach 

 

 

Referent Tina Møller Jakobsen  
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