
 

 
 

 

 

 

Nyhedsbrev 

Nyt og forbedret design 

Vores nyhedsbrev har fået nyt udseende, både for at forbedre overskueligheden og 

fremhæve nyheder. Nyhedsbrevet skal også leve op til webtilgængelighed, som kort 

fortalt er en fælles brugeroplevelse, så alle borgere både med og uden 

funktionsnedsættelse har mulighed for at læse og forstå det vi udsender.  

Vi håber alle tager godt imod vores nyhedsbrev. 

Videoer af faciliteter i Lolland Kommune 

I foråret 2021 og frem til efteråret har vi besøgt alle vores faciliteter (haller, skoler, 

udendørsanlæg, kulturhuse og mødelokaler), da vi har taget nye billeder og optaget 

videoer, så alle kan se lokationerne, både hvordan det ser ud i dag, men også et 

tydeligt billede af handicapvenligheden - om der er ramper, handicap-toilet mm.  

Ønsker du at se alle vores faciliteter som video, kan disse tilgås her 

(www.dreambroker.com/channel/bc2dfklv) 

På Foreningsportalen, kan du læse mere om vores faciliteter 

(foreningsportalen.lolland.dk). 
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Frivillig Fredag 

Fredag den 24. november bød Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice i samarbejde med 

FrivilligCenter Lolland til Frivillig Fredag i Søllested Bio og Kulturhus. 

Ved arrangementet talte Brobygger til sundhedsfremme, Gitte Porsmose, om indsatsen ’Aktive 

fællesskaber for alle’, som handler om at få flere ind i gode og meningsfyldte fællesskaber. 

Det handler også om, at vi gerne vil hjælpe foreningerne med at promovere og rekruttere til 

sundhedsfremmende aktiviteter og visionen er, at alle borgere i Lolland Kommune har mulighed 

for at være en del af noget. 

Kultursociolog og forfatter Emilia van Hauen gav et foredrag om samarbejde 

og hvor betydningsfuldt det er at have relationer og være en del af et 

fællesskab. Blandt mange ting var hun inde på begrebet co-creation, som 

især mange unge er tilhængere af, der handler om tillid, personlige skills og 

meningsskabelse fremfor myndighed, autoritet og prestige. 

Hvis man ønsker at læse mere af Emilia van Hauen kan der rettes 

henvendelse til Susan Møller sumj@lolland.dk for at få tilsendt en række links 

til artikler, videoer, tv-program mm. 

Frivillig Fredag blev rundet af med overrækkelsen af prisen Årets Ildsjæl, 

som i år gik til Bente Dickow bl.a. pga. hendes utrættelige engagement og 

aktivitet i Ravnsborg Motions- og Sundhedscenter, menighedsrådet, Nakskov 

Cykle Club mm. Stort tillykke til Bente Dickow. 

Brobygning til sundhedsfremme 

Brobygningsprojekterne virker. Eksempelvis er 4 børn for nylig startet til håndbold efter 

brobygningsprojekt i SFO. Brobygningen skal inspirere og hjælpe børn, unge og ældre ud i 

foreningslivet. De gode oplevelser I skaber i foreningerne giver nye medlemmer. 

Visionen er, at alle borgere i Lolland Kommune har mulighed for at være en del af noget. 

Hjælp os med at skabe overblikket. Vi vil gerne hjælpe din forening med at promovere og 

rekruttere til jeres aktiviteter.  

Derfor håber vi, at I vil:  

• Beskrive jeres forening i foreningsportalen via tekstfeltet og skrive adressen på 

aktivitetssted i adressefeltet (i stedet for formandens adresse) 

• Blive en del af et nyt Fag-Frivilligt Netværk, hvor vi gennem vidensdeling og 

kompetenceudvikling udvikler jeres forening og sætter fokus på frivillighed.   

• Besvare spørgeskemaet om jeres behov i foreningen her (det tager ca. 20. min) 

Hvis I allerede har svaret, må I meget gerne sprede ordet blandt andre foreninger I kender.  

Tusind tak!  

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Gitte Porsmose på mail: 

gipor@lolland.dk  

Bente Dickow 
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Landsbyklynger 

Byrådet har i 2020 besluttet, at der skal etableres landsbyklynger i Lolland Kommune. 

Landsbyklynger er en model for landsbyudvikling, som skal understøtte samarbejder på tværs af 

landsbyer. Målet er at vise nye veje til, hvordan dette samarbejde kan skabe grundlag for det 

gode liv på landet. 

I Lolland Kommune har Fritids- og Kulturudvalget udpeget fire geografiske områder som udgør 

kommunens landsbyklynger. 

Baggrunden for at arbejde med begrebet landsbyklynger er, at over de sidste 40 år er 

befolkningstilvæksten i de større byer accelereret. Det har efterladt de mindre landsbyer med 

langt færre indbyggere og arbejdspladser, og denne udvikling har ført markante forandringer 

med sig. Tidligere kunne man bo, arbejde og have en aktiv fritid i landsbyen, men i de senere år 

har mange landsbybeboere oplevet, at skoler er lukket, busruter er blevet nedlagt, og købmænd 

har drejet nøglen om. 

Etableringen af landsbyklyngerne er i sin spæde start men på sigt er håbet, at landsbyerne i 

klyngen vil bruge hinandens styrker til at udvikle den enkelte landsby og hele klyngen inden for 

fritids- og kulturområdet. Det er tanken, at man bruger hinandens styrker til at skabe fælles 

identitet, sociale fællesskaber og til at styrke, bevare og prioritere mellem aktivitetsmuligheder 

og fælles faciliteter. På den måde udnyttes både menneskelige og fysiske ressourcer på tværs. 

På Lolland Kommunes hjemmeside (www.lolland.dk/landsbyklynger) kan du se, hvem der sidder 

i styregruppen for hver landsbyklynge og hvilke indsatser der arbejdes med. Siden vil løbende 

blive opdateret i takt med at samarbejdet i klyngerne udvikles. 

For mere information om landsbyklyngerne er du velkommen til at kontakte kultur- og 

fritidskonsulent Susan Møller Pedersen, sumj@lolland.dk  

Bæredygtighedspuljer 

Kulturregion Storstrøm ønsker at udvikle og understøtte kulturens bidrag til bæredygtig 

udvikling. 

Derfor har Kulturregion Storstrøm oprettet to puljer, hvor man kan søge tilskud til 

kulturprojekter, der gør forsøg med at kombinere kulturaktiviteter og bæredygtighed. 

Pulje 1: Mikroprojektpulje yder støtte til enkeltpersoner (over 15 år), 

kunstnere, foreninger og andre grupper til mindre projekter, der 

foregår i en eller flere af kulturregionens kommuner. Der kan søges 

mellem 5000 kr. og 25.000 kr.  

Pulje 2: Regionalprojektpulje yder støtte til 

regionale/tværkommunale udviklingsprojekter, som gennemføres af 

kulturinstitutioner eller foreninger på tværs af kommunegrænserne. 

Der som udgangspunkt søges op til 50.000 kr.  

Læs mere på Kulturregion Storstrøms hjemmeside 

(www.kulturregionstorstrøm.dk/baeredygtighedspuljer) eller kontakt konsulent i Staben for 

Kultur, Fritid og Folkesundhed Louise Boye Moe på mail: lobmo@lolland.dk 
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Vigtige datoer 

Januar: 

Indsendelse af indstilling til Prisuddeling fra 1. januar til 24. januar 2022.

Tilmelding til "Hold Lolland Ren" fra 1. januar til 17. januar 2022. 

Februar: 

Indsendelse af ansøgning om aktivitetstilskud – ansøgningsfrist 1. februar 2022 

Den 1. februar åbner sæsonbooking for kommende sæson (1. august 2022 til 31. juli 2023) 

Tilmelding til Prisuddeling fra 14. januar til 18. februar 2022. 

Marts: 

Pulje til sportsrekvisitter - ansøgningsfrist 1. marts 2022 

Den årlige Prisuddeling afholdes den 4. marts 2022 – sæt kryds i kalenderen. 

Sidste frist for sæsonbooking den 31. marts 2022. 

April: 

Børnekulturpuljen - ansøgningsfrist 1. april 2022 

Når du skal søge puljer… 

Der opfordres til, at du søger i god tid forud for et arrangement eller projekt. 

De fleste ansøgninger til puljer under kultur- og fritidsområdet skal, foruden den administrative 

sagsbehandling, forbi det politiske udvalg og derfor kan der forventes en sagsbehandlingstid på 

op mod 2-3 måneder. 

Desuden besluttede Fritids- og Kulturudvalget 4. november, at eventuelle tilskud fra Eventpuljen 

gives som en underskudsgaranti.  

Hilsen fra Tine Vinther Clausen 

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår, sender jeg herved også en stor tak for 

samarbejdet de sidste 4 år.  

Da jeg trådte ind ad døren som ny formand for Fritids- og Kulturudvalget vidste jeg ikke hvad der 

ventede mig. Jeg var spændt og med et rimeligt fornuftigt kendskab til kommunen, synes jeg 

nok at jeg havde en ide om hvad der rørte sig. Jeg tog i den grad fejl. Jeg havde ikke forudset at 

bredden og virkelysten var så kraftig blandt foreninger, frivillige, ildsjæle for ikke at nævne hele 

kultur siden. I har været flittige til at invitere mig, og det har været en stor glæde hver eneste 

gang. Jeg har i mine mange taler lagt vægt på at Lolland er en rig kommune og at rigdommen 

består af de mennesker der bor her. Det er jer. Jeg ser et kæmpe potentiale for vores kommune 

de næste mange år, og jeg glæder mig over at jeg får lov til at bidrage 4 år mere dog inden for 
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et anden virkefelt. De 4 år i området for Fritid og Kultur har dog 

vist mig at netop det område evner at gå på tværs og binde 

andre fagudvalg sammen. Det håber jeg at I vil fortsætte med at 

gøre sammen med et nyt udvalg, og jeg vil stå klar og række ud 

efter denne sektor.  

Tak fordi I har fået foreningslivet og kulturen til at fungere selv 

under en nedlukning. Tak fordi I finder løsninger i stedet for 

begrænsninger. Jeg vil aldrig glemme de 4 år hvor politikken kom 

ind i mit liv, sammen med et helt fantastisk og mangfoldigt 

fritids- og kulturliv.  

Rigtig glædelig jul og godt nytår. 

Med venlig hilsen  

Tine Vinther Clausen 

Formand for Fritids- og Kulturudvalget 

Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalg 

Medlemmer af det nye Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalg: 

• Martin Boesen, formand

• Merete Meyer, næstformand

• Jesper Volmer

• Michael Knudsen

• Knud Knudsen

• Steffen Rasmussen

• Leo Christensen

Lukket i Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice 

Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice holder lukket fra og med 24. december 2021 til og med 

2. januar 2022 både for personlige og telefoniske henvendelser.
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Afmeld nyhedsbrev 

Ønsker jeres forening ikke længere at modtage nyhedsbrev, kan det afmeldes i 

Foreningsportalen, under rediger foreningsoplysninger, og derefter fjernes fluebenet fra 

”Foreningen ønsker at modtage nyhedsbrev”. Det kan altid tilmeldes igen. Ellers kan det 

afmeldes ved at sende en mail til mahol@lolland.dk. 

 

 

 

Kontaktoplysninger 

Lolland Kommune 

Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice 

Jernbanegade 7 

4930 Maribo 

E-mail: kulturogfritid@lolland.dk 

Telefon: 54 67 68 80 

Lolland Kommunes hjemmeside (www.lolland.dk)  

 

 

 

 

 

 


