
Kultur for alle  

Kulturpolitik, der giver ro på  

SF ser kultur som afgørende for menneskers udvikling og det frirum, der skaber det 
demokratiske samfund. 

 

I kulturen mødes vi på tværs af de sociale skel, og dermed er kulturen med til at nedbryde disse. 

Kultur inspirerer og opmuntrer os alle til at tage mere aktivt del i samfundet.  

Derfor vil SF 

• prioritere kultur – billedkunst, musik, litteratur, teater, idræt m.m. højt fra vuggestue til 

plejecenter 

• sikre mere lige adgang til alle kulturformer  

• skabe et samlet tiltag og promovering af kultur-, øko- og madturisme 

• sikre at alle har mulighed for at deltage i idrætstilbud. 

 

Kultur er ofte katalysatoren for den demokratiske samtale, som igen er forudsætningen for et sundt 

og oplyst folkestyre. Musik, teater, idræt og alt derudover og derimellem kan sætte gang i vores 

følelser – positive som negative – og skabe stærke bånd mellem samfundsgrupper. Kultur og 

dannelse er skabende og ikke kun til konsumering. Alle borgere i Guldborgsund skal inddrages i 

den levende kultur, der er nu.  

 

SF vil 

• tænke kulturen ind i al lokalplanlægning, indretning af daginstitutioner, skoler og 

ældrepleje, udvikling af landsbyer og yderområder m.m. 

• kulturhistorie og kulturmiljøer skal sikres gennem en kortlægning. 

• skabe rum for skabende og levende miljøer hvor folk kan udfolde sig frit (og mere 

ureguleret) hvor der er fokus på processen fremfor et bestemt kulturelt produkt. 

• sikre at bibliotekerne kan udvide og cementerer deres rolle som kulturel inspirator og 

formidler, samlingssted for alle former for oplevelser. 

• udbygning af bibliotekerne til Foreningshuse. 

• Kulturcampus med museum, musikskole, koncerthus og evt. bibliotek på havnen. 

• der nedsættes et Kulturmiljøråd i et samarbejde mellem BKF (Bosætnings-, kultur- og 

fritidsudvalget) og TME (Teknik-, miljø- og ejendomsudvalget). 

 

Den dannelse, som kulturoplevelser skaber, skal ikke være forbeholdt de, der har den nemmeste 

adgang til den, eller kun være for børn eller unge. Kulturel udfoldelse i dannelsesøjemed må gerne 

have fokus på at kommentere samfund og det levede liv. Den skal kunne rumme både det brede og 

det mere nichebetonede, og alle skal kunne deltage. Vi har et særligt ansvar for at inddrage udsatte 

børn, unge og voksne.  

 

Alle borgere skal tilbydes kulturoplevelser, for at stimulere følelser og intellekt, for at udvikle 

evnen til at forstå verden og dens nuancer på mange planer. Kulturoplevelser skaber fællesskab og 

udligner sociale forskelle. Kulturoplevelser er et stærkt redskab i interaktion og integration mellem 



alders-, etniske og andre grupper. Kulturen opdyrker nysgerrighed, kritisk sans og evne til at 

reflektere. Både kultur-, idræts- og foreningsområdet er den nødvendige katalysator for, at 

mennesker kan finde sammen i fællesskaber på tværs af sociale og andre skel, og for den individuelt 

udviklende og stimulerende virkning. SF mener, at kultur og idræt skal prioriteres højt i skoler, 

daginstitutioner og i plejecentre.  

SF vil sikre en mere lige adgang til kultur ved 

• fripas1 til kulturinstitutioner som udvikling af Kulturpasset for børn og unge til 10 

kulturinstitutioner. 

• gratis klippekort til kulturtilbud for familier med lav indkomst, bistandsklienter og 

flygtninge, dagtilbud og folkeskole. 

• gratis pakkeforløb for kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister, flygtninge og andre 

mindrebemidlede fra tegneundervisning, læseklubber, debatklubber, amatørteater til 

gå/løbehold og fodbold evt. med mentor. 

• Der må gerne være spræl og kulør i aktiviteter og værker af midlertidig eller mere blivende 

karakter. Det folkelige og individuelle initiativ gives plads. Kulturelt iværksætteri er en 

investering i fremtiden. En mangfoldighed af kulturaktiviteter er med til at tiltrække 

tilflyttere og fastholde kommunens borgere i, at her er spændende og sjovt at være – vi er 

med og bidrager til fællesskabet.  

• SF ser folkebibliotekerne som centralen for kulturel dyrkelse og udfoldelse. 

Folkebibliotekerne er mødested, studierum, læringsrum, oplevelsesrum og frirum. Ikke 

mindst i områder, hvor bogligheden og privatøkonomien ikke er så stærk, spiller 

bibliotekerne en stor rolle. For højnelse af almen dannelse, uddannelse og selvuddannelse er 

det afgørende, at folkebibliotekerne fortsat kan opretholde et fagligt højt niveau samt 

afholde arrangementer og udstillinger.  Biblioteket er det sted, hvor flest kulturoplevelser 

formidles og dermed kommunens stærkeste aktiv på området.   

• SF anerkender kulturen som en ressource og dermed også en vare. Oplevelsesøkonomi er i 

vækst, og store kulturbegivenheder gavner erhvervslivet. Men kulturen må ikke blive 

spekulationsobjekt, så støtte til aktiviteter primært afvejes efter, om det kan betale sig. For 

oplevelser og menneskelig udvikling måles ikke i kroner og ører. Kulturstøtte er en 

investering i den enkelte deltagers liv og i lokalsamfundets sammenhængskraft. 

 

Kultur-turisme, Mad-turisme og Øko-turisme. 

Kulturturisme: en rejseform2, hvor kulturoplevelser i bred forstand motiverer mennesker til at rejse 

til en bestemt destination uden for sit sædvanlige miljø3.  En såkaldt "kulturturist"4 kan defineres 

som en turist. som har "kultur & kunst" eller "historiske oplevelser" som rejsemotiv til at vælge 

Danmark som feriedestination.  

SF vil udvikling af 

 
1 Kulturpas: et pilotprojekt i 2021/22 med 3 ugers gratis kulturtilbud for børn/unge op til 18 år hos 4 forskellige aktører, hvor børnene har mulighed 

for at tage en eller to forældre gratis med på de udvalgte steder i de 3 aftalte uger 
2 36 pct. af udenlandske kyst- og naturturister er kulturturister 
3 Internationale kulturturister i Danmark 2019 
4 Internationale kulturturister i Danmark 2019 



• en overskuelig og komplet oversigt over kulturelle arrangementer i Guldborgsund 

Kommune. Det bør professionaliseres og udarbejdes og drives af informationsspecialister. 

• kulturoplevelse som generator for turisme og erhvervsliv. 

• madturismen i samarbejde med de lokale producenter og madaktører. 

• pakkerejser for kultur- og madturister i samarbejde med turismevirksomhederne og 

rejsebranchen. 

 

Fakta om kulturturisme 
Mange udenlandske turister vil i stigende grad rejse efter at opleve den danske kultur, kunst og 

historie. Samlet set er 43 % af de udenlandske turister, som besøger Danmark, kulturturister. 

De efterspørger både museer, udstillinger, lokale seværdigheder og historiske attraktioner.  

Udenlandske kulturturister på kyst- og naturferie benytter i høj grad online inspirationskilder forud 

for beslutningen om at holde ferie i Danmark. Navnlig internettet og kort/rutekort benyttes, når de 

udenlandske kulturturister henter inspiration til, hvad de kan opleve. 

KL mener, ”at der er store potentialer i kulturturismen, som kan komme såvel erhvervsliv, turister 

og kommunens egne borgere til gode. Vi tror på, at ved at koble kultur og turismeerhverv kan vi 

skabe attraktive områder, hvor folk gerne vil bo, arbejde og drive virksomhed.”5 Også 

madoplevelser fylder mere hos kulturturisterne end hos den gennemsnitlige storbyturist, når det 

gælder motiver for valg af Danmark som rejsemål.6 

På Lolland-Falster har vi de fleste solskinstimer, den højeste gennemsnittemperatur og bedste 

sommervejr, som sammen med den frugtbare muld og havet givet en lang tradition for at dyrke og 

bearbejde unikke fødevarer. 

 

SF ønsker, at kulturtilbuddene i Guldborgsund Kommune skal suppleres med nye spændende 

kulturaktiviteter, hvor det hele samles i oversigter over turisttilbuddet, som kan markedsføres på en 

fælles platform. Derfor skal eksempelvis museumsprojektet EGN7 arbejde tæt sammen, koordinere 

og udvikle madturismen, som tager afsæt i madens evne til at samle, understøtte og styrke den 

fælles tilknytning, samhørighed og stolthed med udgangspunkt i Lolland-Falsters rige madkultur, 

Visit Lolland-Falster Gastronomisk Guide og Muld Lolland-Falster8, som er et netværk af 

entusiastiske fødevareproducenter, restauratører, gårdbutikker og iværksættere, og Business LF, 

Kommunen og Visit Lolland-Falster skal sikre let tilgængelighed, overblik og synlighed på de 

sociale medier. 

EGN arbejder på tværs af generationer og fagligheder og giver mulighed for at lære den lokale natur 

at kende gennem et fornyet kendskab til gammel viden om naturen som spisekammer og er derfor et 

tydeligt projekt for kultur- og madturister 

 
 

5 Kommunernes Landsforening: Leon Sebbelin, Altinget Kultur den 21. maj 2019 
6 Internationale kulturturister i Danmark 2019 
7 EGN tager afsæt i madens evne til at samle, understøtte og styrke den fælles tilknytning, samhørighed og stolthed med udgangspunkt i Lolland-

Falsters rige madkultur 
8 MULDs formål er at øge kendskabet til de gode fødevarer og øge producenternes omsætning. 



Idræt og foreningsliv 
De samme forhold som nævnt for kulturområdet gør sig gældende for idrætslivet og øvrige 

foreninger i Guldborgsund Kommune. 

SF vil 

• et foreningssekretariat, der kan hjælpe foreningerne med de administrative opgaver 

• at idrætshold tilbydes gratis transport til andre haller, hvor der måtte være ledigt 

• en sammenbygning af hal 4 med stadionområdet med fælles administrationsfaciliteter med 

NFC og nye og udvidede tilskuerfaciliteter på selve stadion. 

• sikre Broens arbejde med at tilbyde klubkort og udstyr til idrætsklubber til udsatte børn og 

unge økonomisk.   

Kommunen har et stort og varieret udbud af tilbud inden for holdsport og foreningsliv, men 

desværre er det med tiden blevet vanskeligere for foreningerne at rekruttere aktive 

bestyrelsesmedlemmer. SF stiller krav om en tættere opbakning fra kommunen.  

SF er bevidst om, at der er pres på idrætshallerne, træningstider er efterspurgte. Foreningerne kan 

blive mødt med tilbud om træningstid sent om aftenen eller mange km væk, men det er ikke 

attraktivt, især ikke for nye, måske lidt tøvende idrætsudøvere. 

I områder, hvor det er vanskeligt at få træningstid på rimelige tidspunkter, kan SF støtte en 

alternativ ordning. Udgiften til bustransport vil være væsentligt lavere end ny- eller tilbygning og 

vil give en optimal udnyttelse af den eksisterende halkapacitet. 

Kultur og idræt som terapeutisk redskab 
SF vil 

• ansætte koordinatorer i kommunens plejecentre til sikring af stimulerende og oplivende 

kulturoplevelser for de ældre 

• indføre tilbud om kultur på recept til sygemeldte borgere med depression, angst eller stress 

• indføre rehabiliteringstilbud på Musikskolen, Billedskolen, Aftenskolen, Middelaldercenter, 

Kulturfabrikken, rideskoler og idrætsforeninger, der ledes af aktiviteternes sædvanlige 

instruktører og fysio- eller ergoterapeuter. 

Også demente kan have stor glæde af en køretur i naturen, et museumsbesøg og ikke mindst musik.  

Nogle kommuner har tilbudt Kultur på Recept via midler fra Sundhedsstyrelsen. Erfaringerne fra 

disse 10-ugers forløb er lovende, og SF ønsker, at Guldborgsund Kommune tilbyder noget lignende.  

Kultur på Recept tilbydes bl.a. sygemeldte borgere med depression, angst eller stress (en gruppe, 

som ofte isolerer sig) som del af et rehabiliteringsforløb. SF mener, at indsatsen for sygemeldte og 

udsatte borgere trænger til nytænkning, og den erfaring, der findes fra forløb andre steder i landet, 

tegner lovende. Aktiviteter som f.eks. bueskydning, ridning, korsang og maleri foregår i et frirum 

fra sygdommen. Det er evident, at kultur og idræt giver glæde, energi og modstandskraft, øget 

livskvalitet, bedre selvtillid og bedre mestring af hverdagen. Blandt anerkendte terapiformer er 

f.eks. musikterapi, læseterapi og haveterapi. Der er gode erfaringer med f.eks. sangkor for KOL-

patienter, middelalder-aktiviteter for mænd, billedskole m.m. SF vil gerne fremme sygemeldte 

borgeres rehabilitering og livsmestring med tilsvarende tilbud.   



SF ønsker, at Guldborgsund Kommunes borgere styrkes i deres selvopfattelse som medskabende 

borgere – i et ”Vi er alle Guldborgsund Kommune”! Uanset hvor man er i sit liv, skal man have 

mulighed for og viden om, hvordan man kan udfolde sig kulturskabende og opleve kulturelle 

arrangementer. Kulturlivet som en levende folkelig bevægelse ser SF som det helt afgørende for 

tiltrækning af nye borgere, virksomheder og turister. SF ser det som en styrkelse af kommunen, som 

døren til Europa og vil være med til at revitalisere demokratiske fællesskaber på tværs af kommune 

og landegrænser i Østersø-området.  

SF tror på, at alle udsatte grupper kan have stor gavn af at deltage i kultur- og idrætsaktiviteter. Ikke 

kun sygemeldte, men også andre med knappe ressourcer (økonomisk, socialt) bør få mulighed for at 

dyrke kultur og idræt i samvær med andre. Det gælder også børn. SF vil have tilbud til både børn og 

voksne om pakkeforløb (evt. med mentor) eller åbent klippekort til frit valg mellem etablerede 

aktiviteter.  

 


