
 
 

 

FORORD 

Faxe Kommunes Kultur- og fritidspolitik 2020-2024 skal de næste fem år medvirke til at 
skabe fokus, dynamik og gode betingelser for det kreative liv på hele kultur,- fritids- og 
idrætsområdet. Kulturen, idræts- og fritidslivet er med til at skabe glæde, velfærd og være 
kilde til dialog, refleksion og almendannelse. Politikken sigter mod udvikling på alle 
områderne, der dækker idrætslivet, fritidslivet og kulturlivet.  

Politikken indeholder fem overordnede indsatsområder, som alle bidrager til at sætte 
rammerne og retningen for Faxe Kommunes udvikling de næste fem år.  

Det er oplevelser og aktiviteter, der tilrettelægges af mange forskellige aktører og under 
forskellige organisationsformer. Dvs. politiske prioriteringer i årene frem mod 2024 som bl.a. 
indeholder: idræt, fritid, natur, musik, film, teater, billedkunst, foredrag, litteratur, frivillighed 
osv. Aktiviteter som alle bidrager til aktive og levende byer og som inviterer alle borgere til 
at give kultur- og fritidsområdet liv og indhold.  

Kultur & fritidspolitikken skal tillige ses i sammenhæng med andre kommunale politikker og 
strategier. Politikken og handlingerne der følger op på dem, skal helst løfte hinanden  og 
med et sportsudtryk: spille hinanden gode. 

Faxe Kommunes Kultur- og fritidspolitik 2020-2024 er et resultat af en lang række 
dialogmøder mellem foreninger og aktører samt Plan & Kulturudvalget, 
Folkeoplysningsudvalget, Frivilligt Samråd samt en række fagudvalg.   

Politikken er blevet til med afsæt i en række undersøgelser og samarbejder, som Faxe 
Kommune har indledt med tanke på at komme så tæt på de fem indsatser, som skal 
udvikles fremadrettet, og med baggrund i det vi ved om borgernes kultur- og fritidsvaner. 

Her henvises til faktaboksen på sidste side.  

Det er vores håb, at politikken kan bruges som inspiration for alle på kultur- og 
fritidsområdet og for den enkelte borger  både som deltager og som initiativtager.  

Til sidst en stor tak til alle dem, der har bidraget med input, ideer og forslag til denne politik.  

 

René Tuekær 

Formand, Plan & Kulturudvalget 

 

 

 



 
 

VISION 

Tre kvarter syd for hovedstaden når man til Faxe Kommune. Sådan starter fortællingen om 
Faxe, hvor frivilligheden og samfundssindet blomstrer i hver en afkrog af kommunen. Her er 
rækker af herregårde og godser, der ligger som perler på en snor. Her er kulturen, idræts- 
og fritidslivet for den brede skare, og naturen ses og opleves alle vegne for både dem, der 
dyrker den, og dem, der nyder den. 
 
Faxe Kommune er derfor kendetegnet ved, at der er god plads, og ved en 
mangfoldighed af foreningstilbud, tilgængelige begivenheder og oplevelser, hvor 
mennesker færdes og trives sammen med fokus på det nære og gode liv. 
 
De næste fem år har Faxe Kommune fokus på følgende målsætninger: 
 

 Faxe Kommune skal være et sted, hvor mange har lyst til at leve,  
engagere sig og opleve 

 Vi bidrager til et aktivt og udviklende kultur- og fritidsliv. 
 Vi fortsætter med at udvikle kultur- og fritidsområdet. 
 Vi udvikler nye former for frivilligt engagement og fællesskaber 
 I Faxe Kommune skabes der netværk og fællesnævnere mellem 

kultur- og fritidslivet, de frivillige, skolerne og daginstitutionerne, 
kulturinstitutionerne, erhvervslivet, samt mange forskellige vækstmiljøer 
med fokus på bæredygtighed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fortællingen om Faxe Kommune 

 

 

Tre kvarter syd for hovedstaden når man til Faxe Kommune. Det kan ikke bare ses. Det kan 
også mærkes: Som en indre ro, et vingesus fra historien, et smil i maven, et stille gys over 
alle de farverige dragter, naturen kan iklæde sig  og en forundring over, hvor elegant 
mennesker kan forme et landskab.  

Her er ingen støjende storbyer, men et nært venskab mellem natur og kultur. Som det 
moderne livs pulsåre, der forbinder nord med syd og øst med vest, skærer E-47 sig gennem 
et landskab med skove så dybe som de ellers kun findes i eventyr, uendeligt bølgende 
marker, spejlblanke søer, høj himmel, herresmukke herregårde, og fint hæklede 
bindingsværkshuse side om side med fremtidssikre, permakulturelle nybyggerier, der 
opdyrker morgendagens fællesskaber. 

 

For dybe rødder er kun himlen høj nok  

vores mange gæster til et plateau over trækronerne. Herfra er der udsigt til ikke blot det 
meste af Sydsjælland, men også fortiden millioner af år tilbage. 

Lige så højt, som tårnet i Camp Adventure stræber, lige så dybt griber Faxe Kalkbrud i 
undergrunden og verdenshistorien. Byen Faxe er nemlig rejst på et 60 millioner år gammelt 
koralkalkslag, og siden 1600-tallet har man udgravet den kalk, som giver landets kirker 
deres karakteristisk hvide udtryk og holder sammen på vores historiske huse. 

Faxe Kalkbrud er Danmarks største menneskeskabte udgravning og minder mest af alt om 
et månelandskab med azurblå søer og stejle kalkklipper  og selvom kalken i jorden er 
dannet af døde dyr og alger, lever området i bedste velgående. 

 

Er der fedest på Feddet eller til Foreningernes dag? 

Hverdagskulturen og det nære fællesskab spirer om kap med naturen og har skabt et 
foreningsliv så vidt forgrenet som egetræerne i Olstrup Skov, der indeholder alt fra kunst og 
korsang til klatring og kajak. 

Med i gennemsnit en forening pr 62 indbyggere er Faxe Kommune et af de steder i landet, 
hvor frivilligheden blomstrer allerbedst. På træningsaftenerne i Roholte, Dalby og Terslev 
og til den årlige Foreningernes dag står det mejslet i sten, hvor stor en forskel den enkeltes 
initiativ gør for de mange. De 11 kultur- og forsamlingshuse fra Karise i øst til Teestrup i vest 
fortæller samme historie og udgør helt lokale knudepunkter for fest og fordybelse, kultur- 
og erhvervssamarbejder.  



 
 

Når solen står højest på himlen og alt foregår udendørs, samles kommunens borgere til 
kunst og kultur, gøgl og gastronomi under Haslev Festdage. Og inden efteråret for alvor 
sætter ind med smukke, gulbrune, falmende skove og indehygge i det tiltagende mørke, 
lyser byen på Kulturnatten op i fyrværkeri af foreningsaktiviteter og musikalsk 
underholdning.  

Nogle er mest forelskede i kommunens yderste kant. Allerede omkring år 1900 blev de 
fede strande fra Feddet til Faxe Ladeplads  med deres brede sandtæpper og smukke 
badebroer langt ud i bølgernes uendelighed  det foretrukne sted for velhavende 
københavnere.  

For andre er det bedste ved Faxe Kommune - Svenskekløften, den 25 meter dybe 
smeltevandskløft fra sidste istid i Gisselfeld Klosters skov, hvor svenskerne ifølge sagnet 
gemte sig for Gøngehøvdingen under krigen i 1660. Eller kalkmalerierne i Kongsted Kirke, 
musestenen ved Vemmetofte, Rasmus Svendsens Skole fra 1644, der er Danmarks ældste 
bevarede folkeskole, eller den uendelige række af godser og herregårde, der ligger som 
perler på en snor og understreger, at i Faxe er kunst og kultur ikke bulder og brag, men i 
stedet det, der giver et allerede farverigt liv endnu mere kulør.   

 

Når man har naturen i blodet er fremtiden grøn 

Fra 2020 bliver Faxe Kommune endnu grønnere. Snart etableres Nordeuropas største 
solcellepark i samarbejde med land- og skovbrugsvirksomheden Bregentved, og Haslev 
kan fejre 150 år som stationsby med visheden om, at fortidens diesel og damp kastes på 
historiens mødding til fordel for lynhurtige el-tog, der gør det muligt at stå i hjertet af 
København på bare 35 minutter. Og Karise Permatopia fortsætter med at sætte nye 
standarder for, hvordan vi udvikler bæredygtige byer, der er selvforsynende med 
fødevarer, energi og kan skabe en endnu tættere sammenhæng mellem natur og kultur.   

Naturen er vores fysiske rodnet, kulturen vores mentale, og kulturpolitikken 2020-24 handler 
om, hvordan vi kan give dem begge de bedste vækstbetingelser ved at styrke 
fællesskab, samarbejde, bæredygtig udvikling og de store oplevelser, der bliver stående i 
erindringen som mærkedage.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. FÆLLESSKAB OG SAMARBEJDE 
 

I Faxe Kommune arbejder vi for følgende udvikling:  

 Vi hjælper på vej fra idé til handling. 

 Understøtter samarbejder  kommunalt og regionalt, gør dem synlige og sikre 

mangfoldigheden. 

 Udnytter de fysiske mødesteder til fortsat udvikling af nye mødestedsformer, skabe 

liv og samarbejde for børn, unge og ældre med andre aktører.  

 Vi tiltrækker flere frivillige ved at udvikle nye modeller og metoder.  

 Udvikler aktiviteter, der øger livskvalitet og aktiv inddragelse. 

 

Hvor vi mødes 

Forudsætningen for samarbejde er, at vi kender hinanden og mødes, hvor vi kan. Det vil 

sige i de naturlige samlingssteder, som vi kender dem. Foreninger og aktiviteter tilbyder 

fællesskaber, der danner os, skaber forståelse og forpligter os til hinanden. Vi har alle brug 

for at mødes på tværs af alder, køn, holdninger osv., for at forstå os selv og hinanden.  De 

fysiske mødesteder har stor betydning for borgerne og benyttes flittigt. At det er populært 

at mødes fysisk ses på alle fronter, ældre der mødes for at spille petanque, deltagelse i 

byvandringsture, fællesspisninger, efter træningen samt lysten, begejstringen og 

engagementet i hele foreningsarbejdet.    

 

Vi skaber noget sammen     

De næste fem år fortsætter vi aktivt med at hjælpe på vej fra idé til handling og gør det 

let at virkeliggøre projekter. Vi udnytter de regionale samarbejder, hvor vi eksperimenterer 

sammen og lærer af hinandens erfaringer. Vi lytter, bruger og låner af hinandens viden og 

ekspertise.  Vi udvikler nye samarbejdsformer og netværk mellem kulturinstitutioner, 

uddannelsesinstitutioner, Ensemble Storstrøm, Østsjællands Museum, Musik- og 

billedskolerne og øvrige aktiviteter med nabokommunerne. Fremadrettet skruer vi op for 

at bruge det fysiske møde som redskab til at skabe nye og anderledes fællesskaber. Vi har 

en aktiv rolle med det formål at styrke fællesskabet ved hjælp af fortsat udvikling af 

mødestederne  deres form og indhold og opmuntre til at udvikle nye måder at være 

sammen på.  

 



 
 

2. FYRTÅRNE OG EVENTS 

I Faxe Kommune arbejder vi for følgende udvikling: 

 Vi fortsætter med at være et attraktivt sted, hvor de eksisterende arrangementer 

mv. skal understøttes og sikres fortsat udvikling.  

 Vi synliggør begivenheder og arrangementer, som vi er stolte af, og som skaber 

stolthed. 

 Knytter borgerne sammen via større arrangementer så aktiviteten er i fokus, og ikke 

stedet. 

 Støtter udviklingen af nye, skæve og anderledes ideer på basis af bæredygtige 

løsninger. 

 

Fyrtårne og events for alle  

Vi er kendte for at afholde begivenheder i tæt samarbejde med erhvervs- og idrætslivet, 

de sociale og kulturforeningerne samt kulturinstitutionerne. Festivals og større 

arrangementer er med til at styrke fællesoplevelsen og den fælles identitet. Et 

mangfoldigt udbud og initiativer med fokus på det nære lokalmiljø spiller en vigtig rolle for 

at gøre kommunen attraktiv for både nuværende såvel som nytilflyttere i kommunen. I 

Faxe kommune understøtter vi eksisterende begivenheder og opmuntre til udvikling af nye 

kreative ideer i nye partnerskaber på tværs.  

 

Begivenheder samler borgerne  

Vi har fortsat fokus på kommunen som et attraktivt sted, hvor der afvikles arrangementer 

og laves oplevelser for den brede målgruppe. Der er vilje og evne i Faxe Kommune til at 

løfte større flagskibsprojekter/begivenheder gennem et stærkt partnerskab mellem det 

offentlige, civilsamfundet og erhvervslivet. De lokale ildsjæle skal støttes i arbejdet med at 

brug tid og kræfter på at lave arrangementer for mange målgrupper i lokalsamfundet. De 

mange aktiviteter udvikles til det kræsne og snævre publikum, som til publikum, hvor en 

introduktion til et emne eller en lille sjov oplevelse, er nok til at skabe glæde og 

begejstring. Kulturen skaber værdi i sig selv og det fungerer som  bindeled mellem 

borgerne, foreningerne og de øvrige aktører i kommunen. Vi udvikler ideer og tager 

initiativer til projekter og nye partnerskaber med fokus på kunsthåndværk, design, kulturel 

iværksætteri og nye samarbejder. 



 
 

3. FACILITETER 

 

I Faxe Kommune arbejder vi for følgende udvikling:  

 Vi har en aktiv rolle i udvikling af faciliteter og bevare faciliteternes høje anvendelse   

 Vedligeholder løbende faciliteterne, så de er tidssvarende og tilgængelige for flest 

mulige. 

 Skaber nye samarbejder og partnerskaber.  

 Styrker fredelige og trygge fællesskaber og mødesteder.  

 

Det offentlige rum og de fysiske rammer  

De fysiske rammer på fritids- og idrætsområdet er væsentlige for, at alle borgere i Faxe 

Kommune kan dyrke fritidsaktiviteter og opleve kunst og kultur.  

De kommunale rammer er en del af det offentlige rum, hvor også vi finder andre faciliteter 

som kalkbruddet, torve, skove, søer, havet, stranden samt de mange private godser og 

herregårde. Rammerne for kultur- og fritidslivet er i høj grad defineret af de kommunale 

faciliteter som skoler, idrætsanlæg, haller, foreningshuse, boldbaner, kulturelle institutioner 

mv.  

 

Udvikling af de fysiske rammer  

Faxe Kommune har også de næste fem år en aktiv rolle i udviklingen af de mange slags 

faciliteter og offentlige uderum, der fungerer som samlingspunkt for kultur og fritidslivet. 

Der findes mange forskellige typer af faciliteter i hele kommunen, som har en bred appel 

til mange typer af brugere og aldersgrupper. Vi ved, at faciliteterne anvendes af mange 

og afspejler brugernes behov. Her vil kommunen gå i front, når der skal indgås 

samarbejdsaftaler mv. med private aktører eller øvrige interessenter med relevans for hele 

kultur,- idræts- og fritidsområdet. I årene frem skal der arbejdes på at udvikle, forbedre og 

nytænke faciliteterne. Undervejs i denne udvikling skal der tænkes i det offentlige rums 

anvendelsesmuligheder og tilgængelighed. Alle skal have mulighed for at kunne deltage i 

de mange aktiviteter, som udvikler fællesskabet og glæden. I denne udvikling skal vi 

fremadrettet have for øje, at vilkårene for benyttelsen af faciliteterne forandres i takt med 

ændrede vaner og tendenser.  

 

 



 
 

4. NATUR 

I Faxe Kommune arbejder vi for følgende udvikling: 

 Vi opmuntrer alle borgere til at færdes og opleve naturen.  

 Skaber større tilgængelighed for udfoldelse af kultur, kunst og idræt i naturen. 

 Skaber sammenhæng mellem stiforløb, grønne områder, aktivitetssteder og skabe 

markante events i naturen.  

 Fremmer det aktive seniorliv.  

 

Naturens mangfoldighed  

Faxe Kommune er beriget af en attraktivt og varieret natur, der indbyder til motion og 

rekreative ture i det fri. Naturen indbyder til at være aktiv til fods, på cykel samt til vands. 

Der findes i dag mange kultur og fritidsaktiviteter, som benytter naturen som rekreativt rum. 

Baggrunden er et stærkt ønske om at kombinere oplevelser og natur.  Naturen kan 

fungere som kunstnerisk scene, hvor vi kan skabe lokale fortællinger og dermed styrke 

identitetsfølelsen. Naturen tilfører oplevelsen en ekstra dimension og imødekommer et 

ønske om fleksibilitet i en travl hverdag. Der er mange steder blevet opsat 

motionsredskaber, shelters og mødesteder i det frie, som er med til at motivere borgerne til 

øget motion og fællesskab.   

 

Naturen skaber værdi for alle  

Målet i årene frem er at opmuntre og hjælpe endnu flere borgere med at orientere sig 

mod naturen, enten når de dyrker idræt eller benytter naturen som opholdsrum. Naturen 

er blevet den foretrukne arena for voksenidrætten  det skal styrkes endnu mere, så der er 

tilbud til alle  både dem, der har tid, og til de travle familier. Der er generelt et stort 

potentiale for at forbedre mulighederne for udendørs aktiviteter i kommunen. Først og 

fremmest med det formål at forøge antallet af udøvere, styrke folkesundheden og sætte 

fokus på udviklingen af rekrative oplevelser og nye måder at bruge naturen på. Vi  

fortsætter med at udvikle aktiviteter på kultur- og fritidsområdet, der fremmer sundhed, 

trivsel, glæde og det aktive seniorliv. 

 

 

 



 
 

5. SYNLIGHED OG KENDSKAB   

 

I Faxe Kommune arbejder vi for følgende udvikling:  

 Understøtter begejstringen og motivationen i foreningerne og værdsætter de 

frivillige. 

 Sikrer enkel og tilgængelig information om foreninger, kulturinstitutioner, 

oplevelser mv. for alle borgere.  

 Børn og unge møder og har lejlighed til at prøve alle kultur- og fritidstilbud i Faxe 

Kommune.  

 Fremmer Initiativer og skaber bæredygtige løsninger på kultur- og fritidsområdet. 

 

Fortællingen om Faxe Kommune  

Kultur- og fritidslivet i Faxe Kommune er præget af ildsjæle og godt humør. I Faxe 

Kommune er der mange tilbud på kultur og fritidsområdet. I kommunen har vi et aktivt 

foreningsliv, hvis aktiviteter er spredt i lokationer ud over de mange skoler, haller og 

forsamlingshuse i alle kommunens kroge. De mange tilbud er med til at skabe 

identitetsfølelser og give en følelse af at høre til. Mange voksne er med til at engagere sig i 

lokalområdet og udnytte deres lokalkendkab til at skabe aktiviteter og fællesskaber, der 

har opbakning og efterspørges lokalt. Traditionelt har kommunen et foreningstilbud for 

alle, og hvis det ikke findes, kan det etableres for de få eller de mange. 

 er præget af ildsjæle og godt humør, og vi vil fortsætte med 
De mange aktiviteter   

I årene frem medvirker vi til at øge kendskabet til de mange tilbud. Faxe Kommune har en 

aktiv rolle, der sikrer, at foreninger og aktører udvikler kendskabet til hinanden. 

Vi styrker synligheden og markedsføringen, så alle borgere får kendskab til hinanden og 

tilbuddene. Vi udnytter nye Åben Skole tilbud for alle klassetrin samt udvikler sjove og 

spændende tilbud for daginstitutionerne. Børn og unges møde med kultur og fritid skaber 

kreativitet, lyst til at arbejde med bæredygtige løsninger  der fører til nye måder at se 

verden på. Det skaber refleksion, provokerer og åbner vore blikke for nye perspektiver.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FAKTABOKS: 

 

 

Øvrige politikker i Faxe Kommune 

 

Kultur og fritidspolitikken 2020-2024 læner 

sig op af Vision for Planstrategi samt har 

fokus og opmærksomhed  på kommunes 

øvrige politikker. Derudover henvises til Faxe 

Byråds Vision 2030. 

 

 

 

FNs 17 verdensmål 

 

I politikken henvises der i hvert 

indsatsområde til en eller flere af FNs 

verdensmål.  

 

Der er primært henvist til følgende 

verdensmål:   

 

Sundhed & trivsel, mindre ulighed,  

bæredygtige byer og lokalsamfund,  livet 

på vandet og partnerskaber for handling. 

 

 

Kultur-, idræts- og fritidsvaner i Faxe 

Kommune 

 

Syddansk Universitet har i 2017 udarbejdet 

en undersøgelse om borgernes kultur og 

fritidsvaner. I tilknytning til den har Faxe 

Kommune udarbejdet en række 

faktablade  med portrætter af 6 typiske 

hvad gør vi 

bruger/dyrker kultur, idræt og 

fritidsaktiviteter. 

 

 

Handleplan til Kultur og fritidspolitik 2020-

2024 

 

Politikken følges op af en handleplan, som 
omsætter politikken til konkrete indsatser, 
aktiviteter og skaber resultater på hele 
kultur- og fritidsområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


