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Koordineringsgruppe for brobyggerindsatser 

Brobygger til Sundhedsfremme 
Brobygger til sundhedsfremme er en ny indsats i Kultur, Fritid og 
Borgerservice. Der arbejdes ud fra det brede sundhedsbegreb med fokus på 
social, fysisk og mental sundhed. Med en vision om, at alle er en del af noget. 
Sideløbende med den strategiske planlægning brobygges løbende, og 
eksisterende indsatser understøttes, når løsningerne ligger lige for.  
Brobygning er en opgave, der bedst løses på tværs af sektorer, civilsamfund og 
borgere. Det er vigtigt, at det giver mening for alle parter og at samarbejdet 
løbende understøttes og plejes. Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice 
inviterer til temamøde, som første skridt i dialogen om aktive fællesskaber. 
Indsatsen udvikles som en fælles opgave mellem Frivillighedskoordinator, 
Center for Social Service og Brobygger til Sundhedsfremme, Kultur, Fritid og 
Borgerservice. Frivilligkoordinator Trine Nørgaard e-mail: trnr@lolland.dk, 
mobil: 21 54 13 74. Brobygger til sundhedsfremme Gitte Porsmose e-mail: 
gipor@lolland.dk, mobil: 21 64 83 39. 
 

Temamøde for foreninger  
Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 2. september kl. 17.00, hvor vi 
inviterer alle foreninger til temadag på Nakskov Bibliotek med overskriften 
Aktive Fællesskaber – Leg og Bevægelse for alle børn og unge. 
Ikke alle børn og unge, finder selv vej til en fritidsaktivitet, nogle har brug for 
et kærligt puf og andre har brug for særlig støtte til aktiviteten.  
Hvordan skaber vi gode rammer for aktiviteter med plads til alle børn?  
På temadagen kan du få inspiration og høre DGI´s bud på, hvordan din 
forening kan arbejde for at inddrage udsatte børn i foreningslivet. 
Du vil også møde voksne som har et indgående kendskab til børn med særlige 
udfordringer. 
Der vil være tid til fælles sparring og snak om ideer og erfaringer.  
Læs mere om program for dagen samt tilmelding på 
www.lolland.dk/temamøde. Frist for tilmelding den 30. august.     

Har du idéen til et bæredygtigt kulturprojekt? 

Lolland er med i Kulturregion Storstrøm, som over de næste fire år støtter 
projekter, der kombinerer kulturaktiviteter og bæredygtighed. 
Pulje 1: Mikroprojektpuljen ( 5.000 - 25.000 kr.) støtter vilde, skæve, 
eksperimenterende kunst- og kulturprojekter og aktiviteter, der kan vise vej til 
en mere bæredygtig hverdag og verden.  
Pulje 2: Regionalprojektpulje (25.000- 50.000 kr.) støtter den gode idé med 
fokus på tværfaglighed, partnerskaber og formidling. Større konkrete kunst- og 
kulturprojekter og aktiviteter, der kan vise vej til en mere bæredygtig hverdag 
og verden. Læs mere om puljerne på www.lolland.dk/kulturaftale. 
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Vigtige datoer 

September: 

 Udviklingspulje til 
sportsrekvisitter – frist 1. 
september 2021.  

 

Oktober: 

 Ansøgning om 
lederuddannelsestilskud – frist 
15. oktober 2021. 

 

November: 

 Ansøgning om lokaletilskud – frist 
1. november 2021. 

 Erklæring om indhentelse af 
børneattest – frist 1. november 
2021. 

 

 

Aktive fællesskaber 

Projekt Aktive Fællesskaber på Lolland er et treårigt projekt, der er forankret 
i DGI Storstrømmen. Projektet er støttet af Velux Fonden, og i samarbejde 
med Helhedsplan Lolland og Jobcenter Lolland vil DGI Storstrømmen støtte 
og styrke unges aktive deltagelse i fællesskaber. 
Projektets formål er at styrke den aktive deltagelse i fritidsfællesskaber 
blandt unge voksne mellem 18 og 35 år i socialt udsatte positioner i Lolland 
Kommune. I dialog med det lokale forenings- og fritidsliv, hjælpes de unge 
voksne ind i foreningerne. Projektleder: Nikolai Lundstrøm, e-mail: 
nikolai.Lundstroem@dgi.dk mobil: 29 60 59 38. Medarbejder: Mickey 
Nielsen, e-mail: mickey.fagerlind.nielsen@dgi.dk 

 

Brobygning SFO og foreninger 
Et brobygningsprojekt mellem DGI og Lolland Kommune, der giver en win-
win situation 

 Børnene får mulighed for at prøve forskellige idrætsgrene af i 
uformelle rammer, og finde ud af, om det kunne være noget for 
dem, samtidig med at de får rørt sig og har det sjovt. 

 De kommunale SFO’er kan deltage i workshops med inspiration til 
trivselsfremmende bevægelse og samarbejde med lokal forening.  

 Foreningerne får mulighed for at få nye unge medlemmer og en 
god relation til SFO’en. 

Seks af vores SFO’er har kastet sig ud i et forenings-samarbejde, til stor gavn 
og glæde for både foreningen og for de små SFO børn. Foreningerne får via 
SFO-samarbejder mulighed for at præsentere sig selv og deres idrætsgren 
over for børnene, der får lov til at prøve den pågældende idrætsgren af i 
SFO-tiden. Projektleder: Sofie Bloch-Ibenfeldt, e-mail: Sofie.Bloch-
Ibenfeldt@dgi.dk, mobil: 26 29 33 89. 

Lederuddannelsestilskud 

Frivillig Folkeoplysende Foreninger kan indsende ansøgning om 

lederuddannelsestilskud for perioden 1. oktober 2020 - 30. september 

2021. Ansøgningsfristen er 15. oktober 2021. Læs mere om krav og 

ansøgning på www.lolland.dk/lederuddannelsestilskud.  

 

Lokaletilskud til egne og lejede lokaler 

Nuværende lokaletilskudsaftaler udløber pr. 31. december 2021, og derfor 
skal foreninger med nuværende lokaletilskudsaftaler indsende ny ansøgning 
om lokaletilskud, som vil gælde i perioden fra 1. januar 2022 til 31. 
december 2024. 

Tilskud udbetales i 2 rater hvert år – 50 % den 1. februar og 50 % den 1. 
august. 

Der er udsendt mail den 26. august til foreninger med nuværende 
aftaler, og ansøgningsfristen er 1. november 2021. 
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Personalenyt 

Johan Vest har pr. 31. juli 2021 opsagt sin 
stilling som Teamleder i Staben for Kultur, 
Fritid og Borgerservice. Vi takker mange 
gange for det gode samarbejde, og ønsker 
Johan held og lykke med sin nye stilling.  
 

 
Johan Vest 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbrev 

Ønsker du ikke længere at modtage 

vores nyhedsbrev, bedes du skrive en 

mail til Marlene Holm på 

mahol@lolland.dk.  

 

Aktiv træning 65+ 
Aktiv træning 65+ er et sundhedsforebyggende tiltag, der er tilpasset de 
ældre borgere i Lolland Kommune.  
Borgerne, der rekrutteres fra hhv. Nakskov og Maribo sundhedscenter, skal 
være selvtransporterende og være i stand til at træne på egen hånd, for at 
kunne inkluderes i tiltaget. Målet er kort sagt, at de ældre borgere skal blive 
en del af et eksisterende aktivt fællesskab. Træningen foregår inde og ude i 
og omkring træningscentrene. Den udendørs træning i naturen er yderst 
funktionel og tilbuddet er blevet taget godt imod af de deltagende 
borgerne. Vi brobygger også til lokale foreninger f.eks. tennisklubben og 
krolf i Maribo. Projektet starter op i Nakskov og Rødby til september. 
Anders Larsen Thuen, e-mail: andt@lolland.dk, tlf.: 54 67 63 68 

 
Madfællesskaber 
Madfællesskab Lolland-Falster er et 4-årigt udviklingsprojekt (2018-2021). 
Projektet er et samarbejde mellem Lolland og Guldborgsund Kommuner og 
Madkulturen, og det er finansieret af midler fra Miljø- og 
Fødevareministeriet.  
Målet er at udvikle en sundere madkultur i foreningslivet, øge viden blandt 
alle involverede og skabe stærkere fællesskaber med øget fokus på gode 
råvarer, sund mad og deltagerinvolvering. Vi arbejder med en model, hvor 
frivillige fra de deltagende fællesskaber får et opstartskursus, Kulinarisk 
Kørekort, og derefter følges der op af den lokale projektleder, som kan 
støtte med konsulentbistand og økonomisk opstartshjælp.  
Projektkoordinator: Lasse Schwartz Mogensen, e-mail: lamog@lolland.dk, 
mobil: 60 12 94 00 

 
Mænds Mødesteder 
Mænds Mødesteder Lolland er et fællesskab for alle mænd på Lolland og er 
forankret i DGI Storstrømmen. Der er et særligt fokus på naturen i flere af 
aktiviteterne. Mændene mødes en gang om ugen og laver forskellige 
aktiviteter sammen, f.eks. gå-ture, cykelture, fisketure, bålhygge og bålmad 
m.m. Det er åbne fællesskaber med løbende tilgang og der er plads til 
mange flere mænd. 
Ud over aktiviteterne i Mænds Mødesteder Lolland er der fokus på 
brobygning til foreningslivet på Lolland. Der er derfor gode muligheder for 
at få hjælp og vejledning til at udvikle nye mandehold gennem et 
samarbejde med Mænds Mødesteder Lolland og DGI Storstrømmen. Dette 
gælder også foreninger, der ikke er medlemmer af DGI samt 
selvorganiserede fællesskaber. Det kunne være udvikling og opstart af 
mandehold som f.eks. naturtræning, gå/cykelhold eller forskellige 
formiddagshold for seniorer. 
Tiltaget er støttet af Friluftsrådet og er et samarbejde mellem DGI 
Storstrømmen, Lolland Kommune, Forum for Mænds Sundhed og 
Helhedsplan Lolland. Projektleder: Thomas Duus Monefeldt, e-mail: 
tdm@dgi.dk, mobil: 61 66 13 14. 
 

KultKIT 

Søg midler til dansk/tyske projekter indenfor kultur, fritid og 
skole/uddannelse. KultKIT dækker omkostninger til både formøder, 
transport og ifbm. selve projektafviklingen, alle kan søge.  
Læs mere på www.kultkit.eu. 
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Scan QR-koden for at deltage i undersøgelsen 
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Staben for Kultur, Fritid 

og Borgerservice 

Jernbanegade 7,  
4930 Maribo 
 
54 67 68 80 
kulturogfritid@lolland.dk 
 
Find os på hjemmesiden: 
www.lolland.dk 
 
Gå til Foreningsportalen 
 
 

 

Aktive fællesskaber for alle 
Vi vil gerne hjælpe foreningerne med at promovere og rekruttere til 
sundhedsfremmende aktiviteter. 
Visionen er, at alle borgere i Lolland Kommune har mulighed for at være en 
del af noget. For at få et samlet overblik, sender vi nedenstående 
spørgeskema til alle foreninger.  
Vi spørger dels ind til jeres forenings forskellige former for aktive 
fællesskaber og dels inviterer vi jer til at indgå i et netværk på tværs af 
fagpersoner, borgere og foreninger. 
Vi håber, du/I har tid til at besvare spørgeskemaet, det tager ca. 20 min. 
Nedenstående link eller scan af QR-koden til venstre fører til 
undersøgelsen. 
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=R2HP5ZXNUKCK 
Det er muligt at besvare spørgeskemaet indtil 25. oktober 2021.  
Tak for din hjælp. 
 
Med venlig hilsen 
Trine Nørgaard,     Gitte Porsmose 
Frivilligkoordinator               Brobygger til sundhedsfremme 
Center for Social Service                                    Kultur, Fritid og Borgerservice  
 
 
Renovering på Naturskolen 
Fra den 21. juni og frem til 1. december 2021 vil der være renovering på 
Naturskolen, og det er ikke muligt at benytte Naturskolen i denne periode. 
Det bliver så flot, når vi åbner igen.  
 

 
  

Ny KultuNaut-kalender er i luften! 
 Det er med glæde, at vi kan fortælle jer, at vores nye online kalender er i luften. Kalenderen er lavet i samarbejde 
med KultuNaut og skal give borgerne et overblik over arrangementer og events på Lolland, ligesom den skal 
hjælpe jer foreninger med at markedsføre jeres arrangementer til en bred målgruppe. Alle er velkomne til gratis at 
oprette arrangementer, og vi håber, at I vil bruge kalenderen, når det igen er muligt at afholde arrangementer, så 
vi kan kaste lys på de mange spændende arrangementer og tilbud, der er på Lolland.  
 
På www.lolland.dk/kultunaut-kalender finder I en guide til oprettelse af arrangementer i kalenderen. Kalenderen 
kan tilgås både via desktop, tablet og mobil på detsker.lolland.dk 
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