
FR
IH

ED
EN

ET
 B

YR
U

M
 F

O
R

 F
Æ

LL
ES

S
K
A
B
ER Etableringen af byrummet FRIHEDEN, det grønne område ved siden af Østerbro-

skolen, venter lige om hjørnet. Derfor inviterer Guldborgsund Kommune til en 
fælles aktivitets- og informationsdag på FRIHEDEN onsdag den 15. juni kl.  
13-16. 

Kom og hør om planerne for det fælles byrum og oplev en række udstillinger 
og workshops, der præsenterer hvilke muligheder kunstnere, kulturaktører og 
lokal områdets børn og unge ser i det kommende byrum. Vil du vide mere om 
FRIHEDEN, og ønsker du måske at engagere dig aktivt i de mange muligheder, 
som FRIHEDEN rummer, skal du bare møde op. Tilmelding er ikke påkrævet.  



Kontakt projektleder Patrick Sloth Rasmussen, 
hvis du har spørgsmål vedr. FRIHEDEN:  
psr@guldborgsund.dk.   

PROGRAM

UDSTILLINGER OG WORKSHOPS  
MED INSPIRATION FRA FRIHEDEN 
I maj og juni har kulturaktører og 
kunstnere samarbejdet med børn 
og unge fra Østerbroskolen og 
Børnehuset Østerbro. Formålet med 
projekterne har været at inspirere til 
mulige aktiviteter og fællesskaber i 
det kommende fælles byrum ud fra 
lokale børn og unges perspektiv. På 
dagen kan du møde Kulturfabrikken, 
Museum Lolland-Falster, Fuglsang 
Kunstmuseum samt kunstnerne 
Marika Seidler, Hartmut Stockter, 
Janne Malmros, Søren Lose, Thomas 
Seest og Susanne Schmidt, der 
sammen med lokalområdets børn 
og unge har arbejdet med udvalgte 
steder på FRIHEDEN. Fx har et 
madkundskabshold og Museum 
Lolland-Falsters madkulturprojekt EGN 
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lavet en ’ønskeliste’ til FRIHEDENS 
plantekasser i den såkaldte 
Dyrkningslund – med udgangspunkt 
i Lolland-Falsters rige madkultur. 
SFOens forårsbørn og kunstner 
Marika Seidler har lært om træernes 
hemmelige liv, lavet naturrelieffer 
mv., og du kan høre om planerne 
om at bruge forårsbørnenes input 
til et kommende naturinspireret 
kunstværk på FRIHEDEN. Glæd 
dig til at deltage i workshops for 
alle aldre, gå på opdagelse i den 
fælles udstilling – og bliv inspireret 
til, hvad man kan foretage sig på 
fremtidens FRIHEDEN.

MØD ARBEJDSGRUPPEN  
BAG FRIHEDEN  

Få en snak med arbejdsgruppen, 
der står for færdigudviklingen af 

FRIHEDEN og hør om de (næsten) 
færdige planer. Du kan også høre 
om mulighederne for at bruge fx 
grejbanken og andre faciliteter i det 
kommende byrum. Vi vil gerne have 
alle dine gode ideer til, hvordan 
fremtidens lokale fællesskaber kan 
vokse på FRIHEDEN, og hvordan du 
evt. selv kan bidrage.  

OM FRIHEDEN
FRIHEDEN er støttet af Guldborgsund 
Kommune, Realdania samt Lokale- 
og Anlægsfonden. FRIHEDEN 
er udviklet gennem en længere 
inddragelsesproces, og ved at 
anlægge et både naturpræget og 
socialt udendørs samlingsområde 
ønsker Guldborgsund Kommune at 
skabe et rum, der kan anvendes 
både af lokalområdets beboere, 
institutioner, foreninger mv.


