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Ravnsborghallen og Holebyhallens fremtid 

Byrådet i Lolland Kommune blev torsdag den 15. december præsenteret for analyser 

af skolebygningerne i Horslunde og Holeby, STU-bygningerne i Hunseby og hallerne i 

Horslunde og Holeby. Analyserne peger på, at bygningernes facader er udtjente, og 

at der derfor hurtigst muligt skal tages stilling til bygningerne fremtid. De skal enten 

renoveres eller tages ud af brug. Byrådet blev orienteret under et lukket punkt, men 

der var altså alene tale om en orienteringssag. De formelle beslutningsprocesser 

starter i januar, hvor Børne- og Skoleudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (i 

forhold til STU) og Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget (i forhold til hallerne) 

skal behandle sagen. Der henvises til kommunens pressemeddelelse 

Skolebygningers tilstand kræver svære beslutninger | Lolland Kommune (ritzau.dk) 

December 2022 
Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice 
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Nakskov Havn, Fotograf: Tummas Eli Juul 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvia.ritzau.dk%2Fpressemeddelelse%2Fskolebygningers-tilstand-kraever-svaere-beslutninger%3FpublisherId%3D3984657%26releaseId%3D13666594&data=05%7C01%7Cmahol%40lolland.dk%7C7ca09a8936204aa897d908dae1af59b6%7C97e30b5720e2407e980a488e30b693e7%7C0%7C0%7C638070440476069350%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6YsrPNZI3NCAYcxdpTJSX6BTXiB9mPLT96oXoPmelw4%3D&reserved=0
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Kulturkonference 2022 

Den 5. november afholdt Lolland Kommune Kulturkonference i Ravnsborg Kulturhus under 

temaet ”Kultur på Tværs: kultur – kirke – erhverv – turisme”.  I alt 75 var mødt op til en dag i 

kulturens tegn, der bød på oplæg og paneldebat om samarbejder og potentialer for store, 

mellemstore og mindre kulturaktører, både lokale og udefrakommende. Årets oplægsholdere 

repræsentererede henholdsvis Art Barns Lolland, Lys Over Lolland, Whitsun Festival, Business LF, 

Lolland-Falster Stift, Kulturelle Samråd Danmark og Frederikssund Kulturråd.  

Dertil underholdning ved duoen Heden & Rømer. Dagen var arrangeret i samarbejde med 

arbejdsgruppen ”Kulturråd Lolland”, som arbejder mod at samle et kulturnetværk/kulturråd i 

Lolland Kommune. 

 

Prisgalla 2022 

Den 15. november afholdt Lolland Kommune Prisgalla i Nakskov Idrætscenter med uddeling af en 

række priser til aktører og foreninger indenfor social-kultur-og fritids/foreningsområdet. Der blev 

uddelt i alt 6 priser, som gik til følgende:  

• Frivilligprisen på kr. 5.000,- gik til Emil Krogh Pedersen for sin indsats som skiltevasker i 

Nakskov.  

• Handicappriserne på hver kr. 5.000,- gik til Rudbjerg Allrounds fodbold og Ravnsborg 

Håndboldklubs arbejde med Lykkeliga.  

• Integrationsprisen gik til JH Rengøring v. Jette Hansen for samarbejde med Jobcenter 

Lolland om arbejdskraft. Jette modtog et maleri af kunstner Parul Modha.  

• Årets Kulturforening (kr. 5.000,-) blev vundet af Kulturroen i Dannemare. 

• Årets Ildsjæl (kr. 1.000,-) blev vundet af Käthe Andreassen fra Støtteforeningen for 

Holeby Medborgerhus for sommerferieaktiviteter for lokale børn.   

Programmet bestod udover prisuddelingen af gallamiddag leveret af Nakskov Idrætscenters 

cafeteria samt underholdning ved Ensemble Storstrøm. 

 

Det sker på Lolland  

11.000! Så mange besøgende har onlinekalenderen haft i år. Det er 

mange og bevidner, at flere og flere bruger kalenderen til at finde 

frem til arrangementer, events og oplevelser på Lolland – for dem har 

vi nemlig mange af!  

Derfor vil vi endnu en gang opfordre jer til at oprette jeres 

arrangementer i kalenderen. Udover at det et godt redskab i 

synliggørelsen af jeres foreninger og arrangementer, er det også et 

godt redskab til at vise borgere, nytilflyttere, potentielle borgere, 

sommerhusejere, turister m.m. alt det gode, som Lolland byder på.  

Gå til kalenderen på detsker.lolland.dk  

Find en guide til, hvordan du opretter arrangementer i kalenderen 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdetsker.lolland.dk%2F&data=05%7C01%7Cmahol%40lolland.dk%7C621fa0f3a00c4a0d9b7508dadf4e505c%7C97e30b5720e2407e980a488e30b693e7%7C0%7C0%7C638067824682779414%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ey30P%2F%2F3wv9p41a3v0xjoohLkn%2FbxZqMgUSyjmCMcT8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lolland.dk%2Ffritid%2Ffor-foreninger%2Fkultunaut-kalender&data=05%7C01%7Cmahol%40lolland.dk%7C621fa0f3a00c4a0d9b7508dadf4e505c%7C97e30b5720e2407e980a488e30b693e7%7C0%7C0%7C638067824682779414%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gX7TCz8cWr5TgtBB6%2BzMltiFK0WVkLluQndnUt6p%2FSE%3D&reserved=0
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Julehilsen fra Martin Boesen 

Kære alle, 

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for i år til jer alle. For mit vedkommende startede 

året som helt ny politiker, nyvalgt til byrådet og som ny formand for Fritids-, Kultur- og 

Folkesundhedsudvalget. Det har på alle måder været et begivenhedsrigt og lærerigt år for mig. 

Og jeg er sikker på, at hele udvalget vil sige det samme. 
  
2022 er det første år, hvor vi ikke har mærket så meget til covid-19. Jeg håber, at det har 

betydet, at I har kunnet genoptage jeres aktiviteter som før. Jeg ved dog godt, at det kan tage 

tid at få de tabte medlemmer tilbage i folden. Og jeg er helt sikker på, at I gør alt, hvad I kan for 

at få det til at ske. 
  
Vi står i en svær tid – både ude i verden, men også her lokalt på Lolland, hvor det er svært at få 

pengene til at slå til. Det har også betydet, at vi i udvalget har været nødt til at spare 2,6 mio. 

kr. på budgettet for 2023. Det betyder fx, at der er færre midler til sommerferieaktiviteter, til 

Hold Lolland Ren og aktivitetstilskuddet for 2023. Det er virkelig ærgerligt, men i en svær 

økonomisk situation, må vi alle holde for.  
  
Når jeg kigger fremad, er der heldigvis også ting, der gør mig glad. Jeg bliver glad, når jeg 

tænker på arbejdet i Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget. Vi er mange politikere, der ikke 

har så meget politisk erfaring. Men jeg kan tydeligt mærke et ønske om at gøre en positiv forskel 

for Lolland i hele udvalget. Derfor ser jeg også frem til 2023 og det arbejde, som vi skal i gang 

med i udvalget – hvor vi fx sammen med Ældre og Sundhedsudvalget skal arbejde med en ny 

sundhedspolitik for Lolland Kommune og samtidig skal vi arbejde med nye inddragelsesformer til 

inspiration for hele byrådet i Lolland Kommune. Det glæder jeg mig rigtig meget til at tage hul 

på. Det gør mig også rigtig glad, at hvor end jeg kommer, mærker jeg det engagement, der er til 

stede her på Lolland. Om det er til træning om onsdagen med FC Prostata i Nakskov eller det er 

til Kulturkonferencen i Ravnsborghallen, mærker jeg en ild og et ønske om at skabe det gode liv 

på Lolland, og der har vi virkelig noget at bygge ovenpå. Det gør mig virkelig glad.  
  
Jeg vil derfor gerne slutte af med at sige tak for jeres indsats. Og tak for i år. Rigtig god jul og 

godt nytår. 

 

Martin 

Formand, Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget 

 

Folkeoplysningsudvalgets møder i 2023 

Datoer og tidspunkter for Folkeoplysningsudvalgets møder det kommende år. 

• Torsdag den 19. januar 2023.  

• Mandag den 13. marts 2023.  

• Onsdag den 19. april 2023.  

• Tirsdag den 16. maj 2023.  

• Tirsdag den 20. juni 2023.  

• Mandag den 18. september 2023.  

• Mandag den 13. november 2023.  

• Tirsdag den 12. december 2023.  

Alle møderne starter kl. 16.00 og afholdes på skift i foreningshuse, haller eller på Rådhuset. 
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Vigtige datoer og tidsfrister 

Januar 

• 2. januar Indstillinger til Prisuddeling i perioden 2. – 24. januar 2023. 

• 3. januar Ansøgningsskema til aktivitetstilskud 2023 åbner. 

• 6. januar Ansøgningsfrist til Frie Kulturmidler (over 25.000 kr.) 

• 11. januar Tilmelding til Hold Lolland Ren i perioden 11. – 25. januar 2023. 

Februar 

• 1. februar Sæsonansøgning/booking åbner i Foreningsportalen. 

• 1. februar Ansøgningsfrist til aktivitetstilskud 2023. 

Marts 

• 1. marts Afholdelse af årets Prisuddeling 2023 i Nakskov Idrætscenter. 

• 1. marts Ansøgningsfrist om tilskud fra udviklingspuljen til sportsrekvisitter. 

• 31. marts Frist for sæsonansøgning. 

Prisuddeling samt Hold Lolland Ren vil foreninger få nærmere besked om i starten af januar. Der 

vil blive udsendt mail med link. 

 

Velkomstforening 

Hav en brugervenlig hjemmeside, tag personligt imod nye medlemmer og lav aktiviteter, der 

skaber sammenhold og fællesskab. Det var nogle af de tiltag, som foreninger i Lolland Kommune 

lærte mere om, da de deltog på kommunens udviklingsforløb med fokus på at blive bedre til at 

tage imod nye - danske såvel som internationale - medlemmer til foreningsaktiviteter.  

Lolland Kommune vil gerne gøre en ekstra indsats for at tiltrække nye borgere til kommunen, 

byde dem ordentlig velkommen og sørge for at de bliver taget godt imod og inkluderet i 

foreningslivets fællesskaber. Som et led i den indsats blev foreninger tilbudt et gratis forløb for at 

blive klædt bedre på til at tage imod nye medlemmer til foreningsaktiviteterne. Samtidig får de 

mulighed for at profilere sig som velkomstforening i forskellige netværk og på kommunale 

medier. 

32 foreninger i Lolland Kommune har været igennem forløbet, som i samarbejde med DGI 

Storstrømmen blev afholdt i maj og november 2022. Foreningerne fik arbejdet aktivt med, 

hvordan de kan tage imod nye medlemmer og få skabt en fællesskabskultur, som får folk til at 

komme og komme igen.  

Desuden kan de foreninger, der har deltaget i udviklingsforløbet, søge tilskud til oversættelse af 

hjemmeside og flyers til andre sprog, beachflag eller anden skiltning til synliggørelse af indgang 

på skole eller i klubhuset, t-shirts til velkomstambassadører osv. 

Tak til foreningerne for deres engagement 
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Fag Frivilligt Netværk skabes af deltagerne  

Det er tydeligt at mærke, at netværk skabes af deltagerne gennem godt og 

ligeværdigt samarbejde.  

Den 5. december 2022 var rammerne sat for det 2. netværksmøde mellem 

fagfolk og frivillige. Temaet var madfællesskaber og hvordan man kan skabe 

stærkere fællesskaber gennem involverende madlavning.         

Rasmus Thorup Kildegaard, Museum Lolland-Falster, styrede os godt igennem 

programmet for aftenen og indledte med en historisk råvare quiz, der satte 

gang i hjernegymnastikken. 

Lasse Schwartz Mogensen, tidligere koordinator for projekt madfællesskaber, 

tog over og satte rammen for deltagerinvolvering med bl.a. anvendelse af de 

gode råvarer fra quizzen, kække overskrifter uden opskrifter.  

Med overskrifter som, husk dine aftenbønner! og det er ægge så svært! gik 

deltagerne i gang med at finde på kreative opskrifter og planlægge 

madlavningen. Den fællesopgave gav anledning til gode snakke om hinandens 

og egne roller inden for det faglige og frivillige område. Afslutningsvis blev der 

dækket op til alle deltagerne og maden blev anrettet i en fælles buffet. Under 

spisningen blev der talt om, hvad der sker, når vi spiser sammen, hvorfor 

måltider er vigtige og hvordan madfællesskaber kan bruges som social 

løftestang i fællesskaber. Det Fag Frivillige Netværk mødes igen den 1. juni 

2023 og du er velkommen. Hold godt øje med opslag i løbet af foråret. 

 

Tag et gratis introkursus i genoplivning 

Vil du blive klogere på livreddende førstehjælp og være i stand til at træde til, hvis du er vidne til 

et hjertestop? Så tilmeld din forening et Hjerteredderkursus – 30 minutters intro i genoplivning. 

Det er gratis. Du får på kurset viden om:  

• Hvorfor genoplivning er vigtigt 

• Hvordan du giver hjertemassage og kunstigt åndedræt  

• Hvordan du bruger en Hjertestarter/AED 

• Hvordan du skaber sikkerhed i en akut situation 

• Hvordan du undersøger en bevidstløs person med unormal vejrtrækning 

• Hvorfor det er vigtigt at ringe 1-1-2, hvem du kommer til at tale med og hvilken hjælp du får  

Alle i DGI's 6.300 medlemsforeninger inviteres til at tage et kursus – både frivillige og idrætsaktive. 

Inviter træningskammerater eller frivillige fra foreningen og planlæg kurset i forbindelse med en 

træning eller et møde. Alle Hjerteforeningens instruktører er frivillige. Du kan derfor forvente, at 

der i nogle tilfælde er længere responstid. 

Læs mere om hjerteredderkurset på DGI’s hjemmeside 

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/fokusomraader/aktive-voksne/giv-liv-i-forening-tag-et-hjerteredderkursus
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 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) 


