
Dannelse, frivilli ghed og fællesskab

KULTURPOLITIK
2019-2022



FORORD  ............................................................3 

OM POLITIKKEN   ...............................................4

SPOR 1: Et kulturliv, der favner bredt ...................6

SPOR 2: Børn og unge som medskabere  
              af dannelse ......................................... 10

SPOR 3: Frivillighed og kulturoplevelser, 
              der vokser nedefra ............................... 14 

SPOR 4: Synlighed og samarbejde ...................... 16

EFTERORD  ...................................................... 19

2

INDHOLD

UDARBEJDET AF:  GULDBORGSUND KOMMUNE I 2019
LAYOUT:  GULDBORGSUND KOMMUNE 
ILLUSTRATIONER:  FRITS AHLEFELDT
FOTOS:  INGRID RIIS: SIDE 7, 8, 10 (FOTO 2, 3 OG 4),  
 13, 14 (FOTO 1 OG 4) 
 CHRISTIAN LYKKING: SIDE 9 
 JULIE DAMGAARD NIELSEN: SIDE 10 (FOTO 1) 
 OG SIDE 12
 ANNE-LISE BECKER: SIDE 15
 BIRGITTE GETTING: SIDE 14 (FOTO 2) 
 PL-FOTO V/PETER LARSEN: SIDE 14 (FOTO 3) 
TRYK:  TYPHOGRAPHIC A/S
OPLAG: 1000 EKSEMPLARER



3

FORORD

Hvis kulturen er flødeskummet, så bør kostpyramiden vendes om.
/MARTIN LOHSE, UDVALGSFORMAND

I Guldborgsund Kommune har vi i byrådet  
vedtaget en fælles kerneopgave: 
  
Vi skal styrke borgernes mulighed for at 
mestre egen tilværelse og i samarbejde 
med borgerne sikre, at alle kan indgå i  
relevante fællesskaber. 

Som en af indsatserne under kerneopgaven har vi 
et særligt fokus på dannelse, og her spiller kultu-
ren en afgørende rolle. Kulturen giver alle mulig-
hed for at være en del af et levende kulturliv. 
Kulturen skubber vores børn og unge i retning af 
fordybelse, kreativitet og udfordrende fælles- 
skaber. Fordybelsen giver plads til de store 
spørgsmål i livet og til at udforske meningen med 
livet. Kreativiteten skaber rige og mangfoldige 
individer og fællesskaber. Fællesskaberne ud-
vikler en livslang nysgerrighed og livsduelighed. 
Gennem fordybelsen, kreativiteten og fællesska-
berne rykker de sig som individer og bliver bedre 
i stand til at forstå sig selv og de omgivelser, de 
er en del af. 

I Guldborgsund har vi dygtige kulturaktører inden 
for musik, børne- og ungekultur, teater, littera-
tur, billedkunst og kulturhistorie. Vi har både 
statsanerkendte og mindre museer. Vi har store 
og små kulturinstitutioner. Sammen skaber de et 
landkort af kulturoplevelser. Kulturoplevelserne 
vokser ud af interesse, dialog og fælleskaber, og 
med denne kulturpolitik vil vi skabe de bedste 
rammer for, at kulturaktiviteterne her i Guldborg-
sund kan skabes, fastholdes og udvikles. 

Vi skal have plads til og mulighed for kreativitet, 
fordybelse, refleksion og gode debatter. Og her 
har kulturen i den grad noget at byde ind med 
som bidrag til det gode liv for alle borgere Guld-
borgsund. Tænk, hvis man om 10 år kan  

PÅ KULTUR, FRITID OG 
BOSÆTNINGSUDVALGETS 
VEGNE 

MARTIN LOHSE, FORMAND

genkende borgere fra Guldborgsund Kommune 
på, at de er afklaret med, hvordan man er men-
neske i verden. Det er essensen af dannelse. 

Kulturen er noget, vi løfter i flok. Derfor vil vi 
samle kræfterne for at gøre de mange gode 
aktiviteter, vi allerede har, endnu bedre, udvikle 
vores talenter yderligere og sætte nye spor, så vi 
også fremover kan bryste os af et rigt og varieret 
kulturliv. 

Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget til 
kulturpolitikken gennem dialogmøderne i foråret 
2019. Der skal lyde en særlig tak til både profes-
sionelle og frivillige kulturaktører for jeres store 
indsats for kulturen her i kommunen. Det er i 
stor grad jeres fortjeneste at kulturen kan gøre 
en forskel for børn og voksne i Guldborgsund. 
Her i kulturpolitikken vil vi præsentere fire over-
ordnede spor, som kræver en fælles indsats fra 
kulturaktører, -institutioner og kommune.  
   Sammen kan vi følge de  
   fire spor frem til fører- 
   trøjen på kulturområdet.
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Kulturpolitikken har fire overordnede spor, som 
skal sætte retningen for kommunens udvikling på 
området i de kommende fire år:

• Et kulturliv, der favner bredt 

• Børn og unge som medskabere af dannelse 

• Frivillighed og kulturoplevelser,  
der vokser nedefra 

• Synlighed og samarbejde 

OM POLITIKKEN
På de følgende sider er fokusområderne 
foldet ud. 

Under hvert spor er der stillet en række  
indsatsområder med initiativer op.
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Jo mere vi kan reflektere, jo dygtigere er vi til at være sammen i et fællesskab.
/BORGER
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Det første spor i kulturpolitikken skal sikre, at 
kulturlivet i Guldborgsund tilbyder oplevelser, 
som er attraktive for så stor en del af kommu-
nens borgere som muligt. Det er afgørende for 
første spor, at vi skaber et stærkt dannelses-
grundlag for alle kommunens borgere, hvor ind-
sigt, udsyn, empati, fordybelse, nærvær, kritisk 
sans, refleksion og demokratisk forståelse er i 
højsædet. 

Vi ønsker at skabe gode vilkår for alle vores lo-
kale kulturaktører. Uanset om aktørerne er store 
eller små, professionelle eller frivillige, skal de 
have muligheden for at udvikle aktiviteter, der 
kan tiltrække besøgende fra hele kommunen og 
nabokommunerne. Derfor prioriterer vi at med-
finansiere kulturelle begivenheder og aktiviteter, 
som skabes i meningsfulde og tætte samarbejds-
relationer, og som kan understøtte Guldborgsund 
Kommunes fokus på fællesskabsdannende og 
samskabende tiltag. 

 1
ET KULTURLIV, DER FAVNER BREDT

  INDSATSOMRÅDER: 

  NEM ADGANG TIL KULTUR 

  NATUR ER OGSÅ KULTUR

  MANGFOLDIGE KULTURMILJØER 
OG -LANDSKABER

Vi sikrer en stærk hverdagskultur i by- og land-
områder og understøtter større begivenheder i 
løbet af året. Hverdagskultur er den kultur, som 
vi møder i hverdagen. Den som er tæt på os og 
vores dagligdag. 

Vi motiverer til øget, tværgående samarbejde 
om den stærke hverdagskultur. 

Det første spor hviler på tre tilgange, som skal 
understøtte et kulturliv, der favner bredt.
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Vi er allesammen kulturen.
/BORGER
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NEM ADGANG TIL KULTUR 

Alle borgere skal, uanset alder, etnisk herkomst, 
bopæl og økonomisk formåen, være i stand til at 
finde relevante kulturtilbud.

Flere forskellige kulturaktører og -institutioner 
skal bidrage til den nemme adgang til kulturen. 
Guldborgsund-bibliotekerne er med både hoved-
biblioteket og sine filialbiblioteker rundt omkring 
i kommunen en central aktør i forhold til at sikre 
adgang til kulturaktiviteter.

Vi vil prioritere gode transportmuligheder og fy-
sisk tilgængelighed til kulturaktiviteter. Et muligt 
forslag er et ’kulturklippekort’, der kan bruges i 
forbindelse med transport og adgang til speci-
fikke kulturtilbud.

Klippekortet vil kunne sikre, at alle får mulighed 
for at opleve kultur – uafhængigt af fysik, alder  
og geografi. 

Med afsæt i vores styrkeposition med kvalitative 
kulturtilbud til borgerne, vil Guldborgsund Kom-
mune understøtte kulturaktørerne i at blive bedre 
til at nå ud til ikke-brugere og gøre det attraktivt 
og tilgængeligt for alle at blive engageret i kultur-
livet. For eksempel ved i højere grad at inddrage 
kulturlivet i løsningen af udvalgte velfærdsopgaver 
på både sundhedsområdet, ældreområdet, børn- 
og unge- samt socialområdet.
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Der er forskel på, hvad kulturo-
plevelserne indeholder i by og på 
land. Men det må aldrig blive 
ligegyld igt, og vi skal altid ud-
fordres. 
/BORGER

NATUR ER OGSÅ KULTUR 

Naturen spiller en fremtrædende rolle i Guld-
borgsund, og naturen indgår ofte i samspil med 
kulturhistoriske elementer. Der er historier i land-
skabet. Det er historier om de hændelser, der har 
formet lokalområdet og de mennesker, der har 
boet her og givet stedet sjæl. Denne styrkeposi-
tion skal udnyttes positivt. 

I 2017 lancerede vi ’Guldkanon – Guldborgsund 
Kulturkanon’ med borgernes eget udvalg af vær-
difulde steder og oplevelser, som vi i Guldborg-
sund er særligt stolte af. 

Skejten, Hesnæs, de kystnære cykel- og vand-
restier, Cykelblomsten Guldborgsund, Borre-
mosen, Marielyst Strand og Horreby Lyng er 
fremhævet som kulturelle værdier, der gør det 
attraktivt at bo i kommunen. 

Vi vil understøtte kulturtilbud, der indtænker 
naturen og giver borgeren ny viden og en følel-
se af stolthed. Vi vil sætte fokus på kommunens 
unikke stedbundne kvaliteter og de potentialer, 
som det rummer. 

Der er forskel på, hvad kulturoplevelserne 
indeholder i by og på land.  
Men det må aldrig blive ligegyld igt, og vi 
skal altid ud fordres.
/BORGER
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MANGFOLDIGE KULTURMILJØER  
OG -LANDSKABER

Vi har i Guldborgsund en lang række kulturskab-
te historier i vores landskab, som vores kulturelle 
selvforståelse er rundet af og som er helt sær-
lige for vores område. Dem skal vi have endnu 
mere fokus på betydningen af.
 
Vi vil værne om den byggede kulturarv, kultur-
miljøerne og de kulturhistoriske fortællinger i 
landskabet. Et kulturmiljø er et afgrænset om-
råde, som afspejler træk af samfundsudviklingen 
og historien. I Guldborgsund dækker det over alt 
fra oldtidsminder, lyserøde kirker og herregårde 
til havne og byer. 

Kulturmiljøer er en del af det grundlag, vores 
identitet som individer bygger på. Vi vil derfor 
udvikle tiltag, som i højere grad belyser sam-
menhængene og binder fysiske rammer og 
events sammen.

Det kan blandt andet gøres ved at inddrage 
vores slotte, godser og herregårde i nogle af de 
store, tværfaglige events, som det for eksempel 
var tilfældet med Madens Folkemøde 2019, der 
blev afholdt på Engestofte Gods. 

Kulturlivet kan bidrage til en positiv byudvikling 
– ligesom byrummet kan indbyde til dannelses-
anledninger. Derfor ønsker vi at fortsætte og ud-
bygge samarbejdet omkring den fysiske planlæg-
ning, så rammer og indhold i endnu højere grad 
tænkes sammen, for eksempel omkring udvikling 
af kommunens havne. I en synergi mellem sted 
og aktivitet er det målet at åbne op for flere 
anledninger til møder med kunst og kultur, til 
fordybelse i stedernes historie og dermed vores 
fælles identitet.

Vi skal passe på  
kulturmiljøerne, f.eks. 
havnemiljøerne.  
Den fysiske kulturarv 
i bybilledet g iver glæde.
/BORGER



 2
BØRN OG UNGE  
SOM MEDSKABERE  
AF DANNELSE
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Det andet spor skal sikre, at børn og unge i hele 
kommunen stifter bekendtskab med kvalitative, 
kulturelle tilbud, der kan være med til at danne 
dem til aktive medborgere med de bedste forud-
sætninger for at drømme store drømme og have 
modet til at forfølge dem. 

I Guldborgsund har vi fokus på, at børn og unge 
skal møde kulturen både i hverdagen på skolerne 
og daginstitutionerne og i deres fritid. Kultur-
tjenesten og Dannelsesrygsækken er kulturelle 
tilbud, som er målrettet kommunens børn i dag-
tilbud og skole. De sikrer et stærkt kulturspor i 
skole og dagtilbud. 

Dannelsesrygsækken er et obligatorisk tilbud til 
alle børn i daginstitution og folkeskole. Gennem 
Dannelsesrygsækken møder børnene hvert år fra 
børnehave til 9. klasse kunst og kultur på et højt 
niveau og deltager i en kulturel aktivitet, der er 
særligt tilrettelagt for aldersgruppen. Dannelses-
rygsækken er med til at sikre, at alle kommunens 
yngste borgere præsenteres for kommunens 
kulturelle tilbud, og at børns kreative og kunstne-
riske interesser og talenter stimuleres yderligere.
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Vi kan ikke blive relevante for alle, så vi skal blive mere skarpe på, 
hvad vi hver især kan gøre mere relevant for hvem. 
/KULTURAKTØR

Guldborgsund Kommune inviterer årligt til en  
national dannelseskonference for at belyse, hvor-
dan dagtilbud, skole og kulturområdet kan danne 
børn og unge til aktive demokratiske medborgere. 

Med konferencen ønsker vi at sætte dannelse på 
både den nationale og lokale dagsorden. Konfe-
rencen etablerer et rum for en fælles drøftelse 
af, hvordan leg, kunst, natur, litteratur og kultur, 
videnskab, filosofi og pædagogisk praksis kan 
være med til at give børn og unge kritisk sans, 
demokratisk forståelse og evnen til nysgerrig 
refleksion, fordybelse og kreativitet. 

Vi understøtter interessefællesskaber og rela-
tioner med kulturen som omdrejningspunkt på 
tværs af alder, geografi, institutioner og forenin-
ger. 

Talentudvikling er en vigtig del af at lade børn  
og unge blive medskabere af kultur og dannelse. 
Vi tænker professionelle kunstnere ind i arbejdet 
med kulturel dannelse af børn og unge, ligesom 
vi gennem samarbejdet i Kulturregion Storstrøm 
fortsat arbejder med at udvikle talent og poten-
tialer.
 
Det er vores ambition at nå de unge ved at skabe 
kulturelle rum til dem både i deres hverdag på 
skolerne og i deres fritid.
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  INDSATSOMRÅDER:

  AKTIVITETER OG EVENTS 

  KOMPETENCEUDVIKLING 

  STYRKE KULTURENS BETYDNING FOR  
  DE UNGE

AKTIVITETER OG EVENTS

Vi vil skabe kulturaktiviteter, hvor børn og unge 
er aktive og synlige medspillere i videreudviklin-
gen af en lokal kulturel kvalitet og identitet. 

Vi vil samarbejde med kulturinstitutioner og 
-aktører om aktiviteter for børn og unge, der kan 
give dem indsigt i lokale kulturelle værdier, styr-
kepositioner og temaer som fødevarer, natur- og 
kulturarv og bæredygtighed. Det gør vi eksem-
pelvis gennem at udvikle børne- og ungekultur-
festivalen KulturKlash. Festivalen tager i 2020 
på rundtur til en række byer i Guldborgsund, så 
børn, unge og børnefamilier får mulighed for at 
opleve kulturen i deres eget nærmiljø. 

Endelig vil vi involvere børn og unge i store kul-
turelle events som for eksempel Madens Folke-
møde, Lys over Lolland og Lindholm i spil.
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KOMPETENCEUDVIKLING 

Vi vil give børn og unge kompetencerne til at 
indgå i udviklingsprojekter. Det kan for eksempel 
være som en del af Kulturtjenesten. Derfor vil vi 
arbejde for at etablere et fælles internt kommu-
nalt forum for videndeling, samarbejde og igang-
sættelse af nye børne- og ungekulturelle tiltag.
Guldborgsund Kommune vil understøtte de unge 
i at igangsætte egne aktiviteter for at sikre et 
større initiativ og medejerskab. Det kan for ek-
sempel gøres i et samarbejde med kulturinstitu-
tionen Culthus.

Vi vil give børn og unge redskaber til medansvar, 
medborgerskab og engagement, for eksempel 
ved at lære at spille musik, være rollemodel-
ler for andre unge, uddanne sig til kulturpiloter, 
kuratere udstillinger eller få medbestemmelse i 
kommunale processer.

Guldborgsund Kommune vil bidrage aktivt og ud-
viklingsorienteret til den åbne skole og det åbne 
dagtilbud og undersøge muligheden for udvikling 
af kulturklasser.

STYRKE KULTURENS BETYDNING  
FOR DE UNGE

I samspil med ’Study in Nyk’ vil vi udvikle flere 
tilbud målrettet de unge. Tilbuddene skal høre 
hjemme hos kulturinstitutionerne og planlægges 
på tidspunkter, hvor de unge kan deltage. Biblio-
tekerne og de lokale kultur- og fritidsforeninger 
er oplagte som samlingspunkter. Vi vil desuden 
arbejde for etablering af kultur for unge på flere 
geografiske steder i kommunen. 

Unge overalt i kommunen skal have steder, der – 
ligesom Kulturfabrikken – er deres. Hvor de kan 
indgå i relevante aktiviteter og have meningsfulde 
møder og fællesskaber. Teatret Masken har haft 
stor succes med deres årlige 8. klasses forløb, 
hvor de unge leverer materiale til en forestilling 
om deres eget liv. Den type tilbud skal udvikles 
og tilbydes til flere aldersgrupper.
 
Vi vil understøtte Guldborgsund Ungdomsråd i at 
sætte kulturelle initiativer i gang. Det skal ske i 
tæt samspil med Kulturforvaltningen samt store 
og små kulturaktører.



 3
FRIVILLIGHED  
OG KULTUROPLEVELSER,
DER VOKSER NEDEFRA

Kulturen er også det,  
vi skaber sammen.
/BORGER

Det tredje spor skal sikre en fortsat stærk frivil-
lighedskultur. Guldborgsund Kommune er den 
kommune i landet med flest foreninger baseret på 
frivillig arbejdskraft. Vi vil gøre en særlig indsats 
for at understøtte og udvikle det foreningsliv, hvor 
ildsjæle skaber liv i kulturhuse, forsamlingshuse 
og andre samlingssteder. 

Guldborgsunds frivillige aktører er en af kommu-
nens helt store ressourcer og er også fremhævet 
i ’Guldkanon - Guldborgsund Kulturkanon’. Det er 
for eksempel frivillige jernbaneentusiaster, der 
har sikret, at ’Det Gule Palæ’ fra baneterrænet 
ved Københavns Godsbanegård er blevet flyttet til 
Gedser Station, hvor det er blevet istandsat. Det 
er også frivillige, der er de drivende kræfter bag 
blandt andet Den Store Havefest, Orenæs Saloner 
og Døllefjelde-Musse Marked. Mange af Guldborg-
sunds mest kendte og elskede kulturarrangemen-
ter er produktet af frivilliges store engagement og 
faglighed.
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 3
FRIVILLIGHED  
OG KULTUROPLEVELSER,
DER VOKSER NEDEFRA
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UNDERSTØTTE NETVÆRK  
OG BROBYGNING

Vi vil understøtte en indsats for at hverve flere 
frivillige til indsatser på kulturområdet. Det 
kan blandt andet være at finde flere ildsjæle til 
Culthus’ frivilligkorps. En anden mulighed er at 
udvikle et værktøj til at matche engagerede frivil-
lige med kulturelle aktiviteter.

  INDSATSOMRÅDE: 

  UNDERSTØTTE NETVÆRK  
  OG BROBYGNING

Noget særligt her i 
Guldborgsund er den 
store hjælpsomhed  
til at få ting til at ske.  
Det muliggør det store  
omfang a f aktiviteter. 
De mange frivilli ge er 
både dygtige og  
engagerede. De er  
kulturens vandbærere.  
/KULTURAKTØR

Guldborgsund Kommune vil gøre det mere attrak-
tivt for alle kommunens borgere at involvere sig 
i frivillige kulturindsatser ved at lægge vægt på 
netværksmuligheder, sociale relationer, gode ople-
velser og mulighederne for at styrke sin kulturelle 
profil i forhold til jobs inden for kulturbranchen.



Det fjerde spor skal sikre synlighed og samar-
bejde på tværs af kommunegrænser, kulturinsti-
tutioner og -aktører. 

I en rapport fra 2017, udarbejdet af branding-
virksomheden Stagis, bliver det femhævet, at: 

”Kommunegrænsen, der adskiller Lolland fra 
Guldborgsund, opfattes som en besynderlig 
konstruktion, idet de to kommuner deler mange 
kendetegn og har en fælles historie. Samtidig er 
der en oplevet fælles identitet på Lolland-Falster, 
som tydeligst kommer til udtryk i mødet med 
udefrakommende.” 

Citatet minder om, at synlighed og samarbejde 
er en fælles opgave på tværs af kommunegræn-
sen på Lolland-Falster.

 4
SYNLIGHED OG 
SAMARBEJDE

Vi bør nedtone d iskussionen om penge og i stedet  
starte med debatten a f værd ierne. Hvad er det vi vil  
med kulturen? 
/BORGER
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Vi ønsker, i forlængelse af det tætte samarbejde 
der allerede er mellem Kulturregion Storstrøms 
seks kommuner, at lægge op til et udvidet sam-
arbejde på tværs af de nære kommunegrænser.  
Først og fremmest mellem Guldborgsund og 
Lolland Kommune, der i forvejen har et tæt 
partnerskab omkring Kulturtjenestens tilbud og 
kunstfestivalen ’Lys over Lolland’ samt flerårige 
samdriftsaftaler omkring Museum Lolland-Falster, 
Fuglsang Kunstmuseum og Ensemble Storstrøm. 

Et eksempel på, at samarbejdet allerede er vel-
fungerende, er Kulturtjenestetilbuddet ’Haven’, 
der udbydes på skolernes mellemtrin. Tilbuddet 
er skabt i samarbejde mellem Museum Lolland-
Falster, Fuglsang Kunstmuseum og Ensemble 
Storstrøm. Haven bringer nykomponeret musik, 
medrivende historiske fortællinger og billedkunst 
sammen.
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INDSATSOMRÅDER:

STYRKE KULTURENS SYNLIGHED     
OG RÆKKEVIDDE

KULTURARBEJDE UDEN  
GRÆNSER

KULTUR PÅ TVÆRS 

STYRKE KULTURENS SYNLIGHED  
OG RÆKKEVIDDE

Kulturtilbuddene i Guldborgsund skal kendes af 
så mange som muligt. Kultur er med til at danne, 
give læring, skabe fællesskab og demokratisk 
sindelag, og kultur er en central bærer af værdier 
som sammenhængskraft, identitet og stolthed. 
Det er vigtigt, at så mange som muligt oplever 
det som nemt at få overblik over og bidrage til de 
mange spændende tilbud. Derfor vil vi sikre let-
tilgængelige og opdaterede formidlingsplatforme 
for kommunens kulturtilbud. 

Vi vil forstærke den indsats, der allerede er i gang 
for at øge synligheden af kulturtilbud. Det kan for 
eksempel gøres ved at udvikle ’Vores Guldborg-
sund’, hvor borgerne kan hente viden om hver-
dagslivet samt få et overblik over aktiviteter. På 
Facebook deler Vores Guldborgsund store og små 
aktiviteter og arrangementer. Vi vil arbejde for at 
skabe overblik over de mange kulturinitiativer i 
området.
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KULTURARBEJDE UDEN GRÆNSER

Guldborgsund Kommune lægger op til en endnu 
højere grad af samarbejde på tværs af både 
kunstgenrer og kommunegrænser. 

Op til jul 2018 præsenterede Egnsteatret Masken 
og Ensemble Storstrøm deres fælles projekt 
’Nøddeknækkeren og Musedronningen’ - en fore-
stilling for både børn og voksne, hvor Ensem-
blets musikere indgik som aktive medspillere på 
scenen. Stykket var blevet til i samarbejde mel-
lem Egnsteatret Masken og Nørregade Teatret i 
Maribo. Forestillingen er et eksempel på, hvad 
samarbejdet mellem forskellige kunstgenrer kan 
give af udbytte. Ikke kun i forhold til teater og 
musik, men også mellem forskellige teaterinsti-
tutioner. 

Vi vil arbejde for, at potentialerne i sådanne 
samarbejder udfoldes endnu mere.

KULTUR PÅ TVÆRS

Vi ønsker at tænke kultur ind på tværs af 
temaer og begivenheder. Ved at lade forskel-
lige kulturformater og -genrer mødes, kan vi 
tiltrække nye publikumsgrupper og skabe en 
interesse for kommunens kulturelle initiativer. 

Det skete for eksempel på Madens Folkemøde 
på Engestofte Gods i foråret 2019, hvor doku-
mentarfilm, børnekultur og fødevarekultur blev 
blandet sammen på en velbesøgt og mang-
foldig todages festival. Et andet eksempel er 
kapsejladsen Vegvisir Race 2019, hvor der blev 
afholdt en billedkunstworkshop med inddragel-
se af genbrugs- og affaldsmaterialer, som var 
med til at understøtte kapsejladsens fokus på 
bæredygtighed og et rent havmiljø. 

Vi vil desuden arbejde for at skabe et fysisk 
rum og et samlingssted for både professionelle 
og amatørbilledkunstnere i en af Guldborg-
sunds særlige og karakteristiske bygninger. 
Stedet bør, ud over at fungere som udstillings-
sted, også rumme mulighed for, at kunstnerne 
kan tage ophold og udvikle deres kunst på ste-
det. Stedet skal fungere i synergi med eksiste-
rende aktiviteter og kulturinstitutioner og kan 
med fordel drives i et samarbejde med aktører 
fra det private erhvervsliv som for eksempel 
cafévirksomhed og boligudlejning. 

Vi vil endvidere arbejde for at understøtte kultur- 
initiativer, der bringer folk sammen på tværs af 
etnicitet og social baggrund og er inddragende 
i forhold til forskellige kulturelle udtryksformer 
som for eksempel ved ’Lindholm i Spil’ (2018), 
hvor kulturaktører fra hele Nykøbing Falster 
præsenterede borgerinvolverende og fællesska-
bende initiativer i den etnisk mangfoldige bydel 
Lindholm.
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EFTERORD

Med kulturpolitikken i hånden bevæger vi os de 
næste fire år ud på fire forskellige spor. Spor 
som vi allerede delvist har trådt, men som nu 
skal stå helt tydeligt i vores kulturlandskab. Vi 
gør det i fællesskab – fra græsrodsniveau til de 
bonede gulve. Fra de yngste borgere til de æld-
ste. Og vi gør det med målrettede skridt, fordi et 
kulturliv med en klar retning styrker sammenhol-
det i kommunen og følelsen af forankring.

Men vi gør det også for at nå nye steder hen: 
Ned i historien, hen over grænser, ud i naturen, 
op på tangenterne og ind i os selv. Fra de tram-
pede stier vil nye stikveje opstå og dermed nye 
perspektiver, og om fire år er vi et nyt sted. 

 
VI GLÆDER OS TIL TUREN.
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