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Efterårsprogram i Huset på Blegen 

Lolland Ungeråd vil gøre det fedt at samles i Nakskov som ung. På Blegen 4 er der mulighed for 

unge der er 15+ at hænge ud hver torsdag fra kl. 14.00, hvor det er os unge, der sætter 

rammerne. Kig forbi Blegen 4 i Nakskov!  

Events og arrangementer i Huset på Blegen 

22. september Spilcafé med quiz – vind præmier i vores quiz. 

29. september Gratis fællesspisning og inspirationsoplæg fra Headspace. 

6. oktober Koncert og åben scene – prøv dig af på scenen og få indspillet din optræden. 

13. oktober Dungeons & Dragons – kom og spil, også selvom du ikke har prøvet det før. 

20. oktober Innovationscafé – kom og sæt dit kreative præg på Blegen. 

27. oktober Gratis fællesspisning og inspirationsoplæg fra Headspace. 

3. november Koncert med Lolland Musikskole. 

10. november Spilcafé – væk dit indre legebarn med brætspil og andet sjov på Blegen 4. 

17. november Innovationscafé – vær med til at planlægge næste års events på Blegen 4. 

24. november Madkursus og fællesspisning med inspirationsoplæg. 

1. december Koncert og afslutningsfest på Blegen 4. 

Velkomstforening 

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

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

foreningslivets fællesskaber. 

Som et led i den indsats tilbydes foreninger i Lolland Kommune et forløb for at blive klædt bedre 

på til at tage imod nye medlemmer til foreningsaktiviteter. 

Foreningerne får et gratis udviklingsforløb og får mulighed for at profilere sig som 

velkomstforening i forskellige netværk og på kommunale medier - og får dermed mulighed for at 

øge medlemstallet. 
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Desuden kan de foreninger, der deltager i udviklingsforløbet, søge tilskud til oversættelse af 

hjemmeside og flyers til andre sprog, beachflag/skilt til synliggørelse af indgang på 

skole/klubhus, t-shirts til velkomstambassadører osv.  

Et lignende udviklingsforløb blev afholdt i maj 2022, hvor der var rigtig god tilslutning fra 

foreningslivet. Vi tilbyder nu et forløb for de foreninger, der ikke nåede at komme med i foråret. 

Udviklingsforløbet foregår onsdag den 16. november 2022. 

Tilmeld din forening senest den 6. november 2022 på www.lolland.dk/velkomstforening 

Siden bliver løbende opdateret med oplysninger om arrangementet. 

Lån af udstyr til e-sport 

Din forening kan låne esportsudstyr – f.eks. til et par gamer-nights, eller hvis man vil afprøve, 

om der er grundlag for at oprette e-sportshold i foreningen. 

Foreningen kan låne op til 10 fuldt udstyrede gamer-stationer (pc, skærm, mus, headset osv.) og 

skal blot selv stå for afhentning og aflevering samt sørge for lokale og internetadgang. 

Læs mere på www.lolland.dk/esport 

Kulturpriser 2022 

Der er åbnet for indstilling til Årets Kulturpriser 2022. 

Kender du en lokal ildsjæl eller kulturforening, der fortjener Årets Kulturpris kan du her sende 

din indstilling (www.lolland.dk/kulturpriser)  

Priserne overrækkes ved arrangement den 15. november i Nakskov Teatersal mellem kl. 17.00 -

20.00. 

Kulturkonference 2022 

Lolland Kommune inviterer til Kulturkonference den 5. november i Ravnsborghallen fra kl. 9.30 - 

15.00. Temaet i år: ”Samarbejder på tværs” af kultur, turisme og kirke. 

Dagen byder på oplæg og debat med aktørerne bag Whitsun Festival, Lys Over Lolland, Art Barns 

samt Lolland-Falsters Stift og Business Lolland-Falster. Ordstyrer er Christian Schou fra Marielyst 

Højskole. 

Programmet er under udarbejdelse, og vil være at finde på Lolland Kommunes hjemmeside 

(www.lolland.dk/kulturkonference).  

Invitation til Fag Frivilligt Netværk 

For at lykkes med Brobygning til Sundhedsfremme, er der brug for koordinering, vidensdeling og 

samskabelse. Derfor inviteres alle interesserede Kultur- Idræts- og Sociale frivillige foreninger og 

fagpersoner til at være en del af Fag Frivilligt Netværk. Fag Frivilligt Netværk er en ny 

samarbejdsplatform på tværs af fagpersoner og frivillige, hvor vi hjælper hinanden med at skabe 

overskud til frivillighed og fællesskaber for alle i fritiden.  

Vi mødes hvert halve år. Sæt allerede nu kryds i kalenderen mandag den 5. december kl. 16.30-

19.00 hos Headspace; Tilegade 41, 4900 Nakskov. Vi netværker, spiser og inspireres af 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lolland.dk%2Fvelkomstforening&data=05%7C01%7Cmahol%40lolland.dk%7C2e4e7c4e57394076f6be08da90ce572b%7C97e30b5720e2407e980a488e30b693e7%7C0%7C0%7C637981513134375618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=brolo7ciKknvdsyhFCicVzlzGjPsPoGBCG15QplRX00%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lolland.dk%2Fesport&data=05%7C01%7Cmahol%40lolland.dk%7C895f461ce8d6427d89fe08da90cb6016%7C97e30b5720e2407e980a488e30b693e7%7C0%7C0%7C637981500402615006%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8VA3feBf23gELrpiUpXVJIUurOQ%2Fi0hq28FfA2f8cMA%3D&reserved=0
http://www.lolland.dk/kulturpriser
http://www.lolland.dk/kulturkonference
http://www.lolland.dk/kulturkonference
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erfaringer fra projektet Madfællesskab Lolland. Læs mere om tilmelding og program for dagen på 

www.lolland.dk/netværksdag, der er tilmeldingsfrist den 28. november 2022.   

Fag Frivilligt Netværk vil være 

• Et visionært og fremadskuende samarbejde på tværs af kommune borger og civilsamfund. 

• Et netværk hvor viden hentes - f.eks. temaer som rekruttering af frivillige. 

• Et rum for den god historie. 

• Med til at skabe overblik over alle de samarbejder, der involverer fagpersoner og 

frivillige/foreninger på tværs. 

• Understøttende og udvikle fremtidens foreninger og frivillige. 

• Med til at skabe gode rammer for, at alle borgere har mulighed for at indgå i positive 

fællesskaber. 

Netværket skabes af deltagerne gennem godt og ligeværdigt samarbejde. 

Som en del af koordineringen samles hvert halve år et fælles nyhedsbrev med et bredt udsnit af 

Brobygnings projekter og indsatser i Lolland Kommune. Tredje nyhedsbrev udsendes i 

september. Kontakt Gitte Porsmose pr. mail gipor@lolland.dk, hvis du ønsker at modtage det 

fælles koordinerende brobygnings nyhedsbrev. 

Udsnit af Nyhedsbrev – koordination af brobygningsindsatser 

Brobygning til Fritidsdeltagelse 

Brobygning til Fritidsdeltagelse, er et projekt under Socialstyrelsens Fritidspas pulje. Projektet 

startede den 1. marts 2022 med ansættelse af tre DGI-Brobyggere (3x 10t/ugen). Formålet er at 

understøtte fritidsdeltagelse for alle børn og unge (0-18 år).  

Kerneelementerne er: 

- støtte børn og familier i en god foreningsstart gennem bl.a. følgeskab (Brobyggere) 

- sætte fokus på Den gode velkomst i foreningerne (Velkomst kurser) 

- understøtte samarbejde på tværs (Fag-Frivilligt Netværk) 

- samarbejde med institutioner, hvor børn og unge er (partnerskab) 

Siden projektstart er 37 børn/unge kontaktet og 11 er startet i fritidsinteresse. Alle elever på 

FGU-Maribo er i samarbejde med Ungekonsulent og DGI-projektet Aktive Fællesskaber 

præsenteret for fællesskabende aktiviteter og en række lokale foreninger. 

Kom ud, mand! 

Projekt Kom ud, mand arbejder med brobygning mellem kommune og friluftsforeninger. I Lolland 

Kommune er der bl.a. et tæt samarbejde mellem Team Træning og foreningerne Holeby 

Idrætsforening, Maribo Roklub og Vandsport20. Projektet er åbent, og flere foreninger kan 

deltage. Kommunen samarbejder også med Forum for Mænds Sundhed – et landsdækkende 

selskab, der er knyttet til internationale organisationer og arbejder med det faktum, at mænd 

generelt lever kortere og får flere sygdomme end kvinder. Mange mænd skal have et ekstra 

skub, fordi de ikke er vant til at snakke om, hvordan de har det. 

Projekt ”Kom ud, mand!” er et 2-årigt projekt der vil styrke mænds mentale sundhed gennem 

natur, friluftsliv og det at være en del af et fællesskab. 

I kan også hente inspiration fra forløb i naturen i Aabenraa her (JydskeVestkysten) 

http://www.lolland.dk/netværksdag
mailto:gipor@lolland.dk
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjv.dk%2Fartikel%2Fpeder-har-et-tilbud-til-m%25C3%25A6nd-der-sidder-alene-kom-ud-og-f%25C3%25A5-et-godt-grin-i-naturen&data=05%7C01%7Cmahol%40lolland.dk%7C691926747d954b147d3708da8b3429e7%7C97e30b5720e2407e980a488e30b693e7%7C0%7C0%7C637975353397775527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wBdtY9Hjjrdo9hnfLtt72DvxQ1kshozDd4PwIEfbIyk%3D&reserved=0
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Brobygning SFO/Forening 

Er jeres forening interesseret i et struktureret samarbejde med SFO? Så kontakt Gitte Porsmose, 

Kultur og Fritid. Der arbejdes løbende på at skabe SFO/Forenings brobygning. Det er 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 får gode samarbejder med lokale foreninger.  

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

Målet er, at foreninger i skolernes nærområde via SFO-samarbejder får 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.  

Flere Børn og Unge på Banen 

Flere Børn og Unge på Banen, er et projekt under Center for Ungdomsstudier, CUR og et 

samarbejde på tværs af Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice og Skole & Dagtilbud.  

I dette skoleår afprøves UngTræner+ som valgfag på Rødby-, Stormark- og Ungdomsskolen.  

Formålet er at  

• flere unge udvikler sig på nogle af de parametre, der tæller i deres egen uddannelse.  

• flere af de yngste børn, gennem en systematisk introduktion til foreningsaktiviteter fra de 

ældre elever, kommer ud i foreningslivet.  

• UngTrænerne bliver trænere i foreninger.  

UngTrænernes praksis træning er bl.a. 

• planlægning og gennemførelse af foreningsaktiviteter for de yngste elever.  

• i skolernes frikvarterer eller SFO.  

• praktikforløb i lokale foreninger.  

Projektet koordineres med projekterne Brobygning til Fritidsdeltagelse og Brobygning 

SFO/Forening, så der løbende tænkes struktureret foreningskontakt mellem SFO/Forening og 

følgeskab til de børn og unge, der har brug for det. 

Vigtige datoer og tidsfrister 

Oktober 

• 6. oktober  Ansøgningsfrist til Frie Kulturmidler 

• 10. oktober  Deadline for indstilling af årets kulturpriser 

• 14. oktober  Ansøgningsfrist til Lederuddannelsestilskud 

November 

• 1. november  Frist for indsendelse af erklæring om indhentelse af børneattest 

• 5. november  Afholdelse af Kulturkonferencen (uden prisuddeling)  

• 15. november  Afholdelse af Prisgalla 

• 16. november  Den gode velkomst 

• 28. november  Frist for tilmelding til Fag Frivilligt Netværk 

December 

• 5. december  Afholdelse af Fag Frivilligt Netværk  
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Book en konsulent 

Staben for Kultur, Fritid og Borgerservice tilbyder konsulentservice til borgere, foreninger og 

aktører indenfor kultur- og fritidsområdet. Der kan f.eks. ydes sparring til fondsansøgning, 

vejledning til ansøgning til kommunens puljer, perspektivering af idéer på kultur- og 

fritidsområdet samt vejledning i forbindelse med oprettelse af forening. Udfyld formularen på 

Lolland Kommunes hjemmeside (www.lolland.dk/konsulent).  

Foreningsportalen – praktisk information 

 

Aktivitetssted – adresse og postnummer/by 

På Foreningsportalen (https://foreningsportalen.lolland.dk/), bedes alle foreninger rette 

foreningsoplysninger. Vi oplever ofte at formanden eller kassererens adresse står som en 

primære adresse, hvilket er misvisende for nye potentielle medlemmer. I rubrikken 

aktivitetsstedadresse og postnummer/by angives hvor selve aktiviteterne i foreningen foregår. 

Hvis der opstår spørgsmål, kan Marlene Holm kontaktes på mail: mahol@lolland.dk eller tlf. 54 

67 68 84.  

Foreningers medlemstal  

Alle foreninger bedes indberette medlemstal. Vi modtager ikke automatisk medlemstal fra CFR 

(Centrale Forenings Register). Medlemstal bør indberettes i Foreningsportalen 

(https://foreningsportalen.lolland.dk/) eller meddeles til Marlene Holm (mahol@lolland.dk).  

 

CVR og NemKonto  

Det er lovpligtigt for alle virksomheder/foreninger at have en NemKonto. Når din 

virksomhed/forening har registreret en allerede eksisterende bankkonto som NemKonto, kan 

offentlige myndigheder udbetale penge til din forening via CVR- eller P-nummeret.  Det er 

virksomhedens eget ansvar at oprette og opdatere virksomhedens NemKonto. Læs mere om 

opdatering og oprettelse af NemKonto 

(https://virk.dk/myndigheder/kommuner/Lolland/selvbetjening/Oplysning_om_NemKonto/)  

http://www.lolland.dk/konsulent
http://www.lolland.dk/konsulent
http://www.lolland.dk/konsulent
https://foreningsportalen.lolland.dk/
mailto:mahol@lolland.dk
https://foreningsportalen.lolland.dk/
https://virk.dk/myndigheder/kommuner/Lolland/selvbetjening/Oplysning_om_NemKonto/
https://virk.dk/myndigheder/kommuner/Lolland/selvbetjening/Oplysning_om_NemKonto/
https://virk.dk/myndigheder/kommuner/Lolland/selvbetjening/Oplysning_om_NemKonto/


 

 

 

 

 

 

 

 Nyhedsbrev – side 7 af 8 

DM i medlemsboost - Parasport Danmark 

Foreningstilbud til handicappede 

Alle idrætsforeninger kan nu søge om at være med i DM i medlemsboost - en konkurrence om at 

være den idrætsforening, der gør den bedste indsats for at rekruttere børn og unge med 

handicap til netop jeres idrætstilbud. 

Få hjælp i processen 

Hvis jeres forening bliver blandt de ti udvalgte til at være med i konkurrencen, får I tilbudt: 

• Kursus i rekruttering/inklusion/træning af mennesker med handicap 

• Tilknytning af idrætskonsulent fra Parasport Danmark med mulighed for løbende sparring 

• Promovering af indsats på sociale medier 

• Træningsbesøg 

• Promoveringskit 

ANSØG NU! 

Ansøg senest den 1. oktober 2022 (https://submit.jotformeu.com/221813138890356) 

OBS! Med DM-titlen følger en gevinst på 25.000 kr. og deltagende idrætsforeninger skal være 

medlem eller meldes ind i Parasport Danmark. 

  

https://submit.jotformeu.com/221813138890356
https://submit.jotformeu.com/221813138890356
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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) 


