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Forord

Odsherred Kommune er klar over den betydning, kultur- og fritidslivet har for kommunens borgere, og kommunen har ønsket at fremhæve kultur for børn og unge som et tværgående emne.
Samtidig er kommunen i stigende grad blevet opmærksom på den rolle, som kultur- og fritidslivet spiller i forhold til udviklingen af andre sektorer.
Odsherred Kommunes kultur- og fritidsplan for perioden 2008-2010, som blev vedtaget af Odsherred Byråd den 25. september 2007, er netop udviklet ud fra en planlægningsmodel, der
anskuer kultur og fritid som en strategisk ressource i forhold til kommunens udfordringer på en
række forskellige sektorområder. Det gælder bl.a. i forhold til turist- og erhvervsområdet, men
også i forhold til sundheds-, integrations- og tilgængelighedsområdet.
Kulturområdet er således en betydningsfuld sektor, når det drejer sig om at udvikle Odsherred
til en attraktiv kommune med hensyn til bosætning, turisme og erhvervsudvikling.
Vagn Ytte Larsen		
Udvalgsformand		

Hardy Granhøj Jørgensen
Forvaltningschef

Kultur og Fritid i 
Odsherred
Odsherred er kendt for sit rige kultur- og fritidsliv. Det
samarbejde og den arbejdsdeling på kultur- og fritidsområdet, der blev påbegyndt for mange år siden i de
tre tidligere kommuner, har inspireret andre kommuner, ligesom resultaterne af samarbejdet har gjort
Odsherred kendt.
Odsherred er således hjemsted for en række fine
kultur- og fritidstilbud. De kommende år vil vise, om
det er muligt at udvikle eller tiltrække initiativer på
nationalt og internationalt niveau.
For tiden er Odsherred hjemsted for tre initiativer på
nationalt niveau: Kunstmuseet/Malergården, Kammermusikfestivalen og Odsherred Teaterskole.
Odsherreds Kulturhistoriske Museum har med sin store
udstilling i 2007, ”Solens Land”, vist vejen for en fortsat udvikling, og Odsherred Teater har som egnsteater
skabt udfordrende og spændende dramatik for børn og
unge. Teatret har samtidig udviklet kompetence til at
indgå i kultur- og erhvervsprojekter som konsulent for
offentlige og private virksomheder.
Odsherred Kommune har en veludbygget biblioteksstruktur samt en velfungerende musikskole og naturskole. Kulturhuset Pakhuset i Nykøbing indeholder bl.a.
bibliotek, Rytmisk Center, kunstudstillinger m.v.
Ulvsborgens Historiske Værksted er under opbygning
som formidlingscenter ved Asnæs.
I Odsherred findes på kunstområdet en række private
gallerier/udstillingssteder samt kunstnere/kunsthåndværkere.
Havnen i Nykøbing Sj. udvikler i disse år sin egen

kunstprofil med kunstnerboliger, arbejdende værksteder, kunsthåndværkermarked m.v.
På fritidsområdet er Odsherred karakteriseret ved at
have gode og veludbyggede idrætsanlæg samt haller
og svømmehaller. Forsyningen med idrætsanlæg udgør
sammen med et mangfoldigt foreningsliv forudsætningen for folkelige aktiviteter af oplysende og sundhedsmæssig betydning.
I de kommende år vil udviklingen af Odsherreds kulturog fritidsliv ske på baggrund af de værdier og mål, der
er beskrevet i Kulturplanen.
De kommende års udfordringer vil stille krav om:
•
•
•
•

øget fokus på kvalitet
krav om tværgående samarbejde
fleksibilitet i ydelser og tilbud
skabelse af merværdi i samarbejde med andre
sektorer

Herudover skal kulturlivet håndtere muligheder og
udfordringer i en globaliseret verden.
Odsherred Kommunes kulturudvalg varetager i henhold
til styrelsesvedtægten den umiddelbare forvaltning af
kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet.
Kulturforvaltningen har den daglige administration og
sagsbehandling på kulturområdet.
Kulturplanens gennemførelse vil endvidere betyde, at
kulturforvaltningen skal udvikle og vedligeholde sine
rådgivnings- og vejledningskompetencer.
Kulturforvaltningen må ligeledes påtage sig producentrollen med hensyn til publikationer m.v., der dokumenterer Odsherreds identitet og selvforståelse.
Odsherred Kommune indgår i samarbejde med andre
kommuner og Kulturministeriet (fx i Nordvestsjælland
og Kulturregion Midt- og Vestsjælland).

Vision

Kultur- og fritidslivet
virkeliggør visionen om det
gode liv for alle i Odsherred
og bidrager til at kommunens
udviklingsmål kan nås.



Kunst
Odsherred Kommune finder det værdifuldt, at der i kommunen findes et professionelt og levende kunstliv, hvor
der produceres og formidles kunst på lokalt, nationalt og internationalt niveau.
Mål
•
•
•

Odsherred Kommunes kunstbegreb prioriterer den professionelle kunsts mangfoldige udtryk. Kommunen vil
samarbejde med det professionelle kunstliv om et kunstbegreb, der skærper Odsherreds kunstprofil.
Odsherred Kommune vil udvikle det potentiale, der ligger i samspillet mellem kunstmiljøer og kunstinstitutioner, så Odsherred gøres til et attraktivt sted for kunstoplevelser.
Kommunen anerkender den sociale betydning af arbejdet med kreative fritidsinteresser.

Konkrete handlinger
1. Fælles markedsføringsinitiativer af den professionelle kunst/kunsthåndværk i Odsherred.
2. Plan for samarbejde og arbejdsdeling mellem Odsherred Kommune, gallerier og udstillingssteder m.fl., herunder forslag til fornyelse af kunstmiljøer og udstillingssteder, der kan skærpe Odsherreds kunstprofil, fx gæstekunstnere, internationale udstillinger, den unge kunstscene, kunstbegreb m.m.
. Initiativer, der sætter fokus på kunsten i det offentlige rum.
4. Initiativer, der sætter fokus på kunst og kunsthåndværk som en del af oplevelsesøkonomien.





Børn og kunst
Odsherred Kommune finder det værdifuldt for børn og unges dannelse, at de møder professionel kunst af høj
kvalitet. Kunstoplevelser samt deltagelse i kunstneriske aktiviteter giver børn og unge livskvalitet og udviklingsmuligheder samt forudsætninger for at forstå, opleve samt tage del i samfundet.
Mål
•
•
•
•

Alle børn i Odsherred skal have mulighed for at afprøve sig og for at udtrykke sig kreativt inden for en bred
vifte af kunstneriske udtryksformer. Børn med særligt talent og interesse skal støttes i en videre udvikling.
Børn og unge i Odsherred skal møde den professionelle kunst, hvor den skabes og formidles, men den professionelle kunst skal også indgå i skolers og institutioners tilbud, således at den kreative udfoldelse sker med
inspiration og vejledning af professionelle kunstnere.
Alle børn i Odsherred skal møde kunstneriske udtryksformer af høj kvalitet gennem hele opvæksten.
Det æstetiske element skal være et vigtigt parameter, når kommunen bygger og indretter lokaler for børn.
Det er stimulerende for børn, at rammerne er smukke og udfordrende.

Konkrete handlinger
1. Etablering af projekter, hvor kunstnere og kunstinstitutioner indgår i samarbejde med kommunens skoler/børneinstitutioner (fx modelforsøg).
2. Udvikling, samordning og synliggørelse af kommunens skoletjenesteaktiviteter i et samarbejde med skoler/
børneinstitutioner.

Idrætsliv
Odsherred Kommune finder det værdifuldt, at der i kommunen er fine og veludbyggede idrætsfaciliteter, så
mangfoldigheden i idrætslivet fortsat ligger i top inden for DGI Vestsjællands område. Kommunen finder det værdifuldt, at tilskudsordningen fremmer omstilling og udvikling.
Mål
•
•
•
•

Odsherred Kommune vil fremme omstillingsvilligheden i foreningerne, så det sikres, at mangfoldigheden udvikles, bl.a. gennem tværgående samarbejder, og at tilbud og udbud hele tiden har bredde og aktualitet.
Odsherred Kommune vil målrette tilskudsordningerne, så det sikres, at tilskudskronerne lander der, hvor de
gør størst gavn for flest mulige samt sikrer udvikling af de forenings- og aktivitetsområder, kommunen ønsker
fremmet mest muligt.
Odsherred Kommune vil udvikle og vedligeholde idrætsfaciliteterne, så de fortsat kan danne rammen for de
aktiviteter, borgerne, foreningslivet og kommunen ønsker for idrætsområdet.
Odsherred Kommune vil arbejde for at aktive seniorer inddrages i foreningslivet som en aktiv del af bestyrelsesarbejdet og trænerarbejdet. Hermed skabes livskvalitet og livsindhold for denne gruppe og idrætslivet
forsynes med yderligere frivillig arbejdskraft.

Konkrete handlinger
1. Der igangsættes en analyse af idrætsområdet. Analysen skal kortlægge de nuværende idrætstilbud og skabe
overblik som udgangspunkt for udvikling, tilpasning og tværgående samarbejde (også i forhold til turisme og
erhverv). Endvidere analyseres tilskudsordningerne med henblik på oplæg til en mere offensiv anvendelse
i forhold til den ønskede udvikling af området. Endelig skal der laves en beskrivelse og analyse af alle eksisterende hallers, baners, anlægs og andre idrætsfaciliteters indhold, benyttelse samt udviklingspotentiale
og vedligeholdelsestilstand. Analysen gøres til genstand for drøftelse på en kommunal idrætskonference og
efterfølgende politisk beslutning omkring den fremtidige struktur og indhold.





Børn og idræt
Odsherred Kommune finder det værdifuldt for børn og unges dannelse, at de aktivt deltager i det frivillige idrætsog foreningsliv. Herved styrkes den enkeltes sundhed gennem fysisk aktivitet samt deltagelse i forpligtende
fællesskaber. Børn og unge opnår hermed livskvalitet og udviklingsmuligheder samt forudsætninger for at forstå,
opleve samt tage del i samfundet.
Mål
•
•
•

Børn og unge skal tidligt og vedvarende have mulighed for at dyrke idræt.
Der skal etableres idræts- og motionstilbud i samarbejde mellem kommunens børneinstitutioner og det frivillige idræts- og foreningsliv.
Idræt og sundhed skal indgå som væsentlige elementer i institutionens læreplan.

Konkrete handlinger
1. Etablering af projekter, hvor idræt- og idrætsforeninger indgår i samarbejde med kommunens skoler og børneinstitutioner, jf. modelforsøg på kunst- og kulturområdet.
2. Initiativer, der inddrager idræt og sundhed i kommunens skoletjenesteaktiviteter.

Kulturinstitutioner
Odsherred Kommune finder det værdifuldt, at der i kommunen findes en række fagligt set kompetente kulturinstitutioner, der til stadighed har fokus på kvaliteten af kerneydelsen og egen kompetence. Odsherred Kommune
finder det ligeledes værdifuldt, at disse ressourcer også anvendes i et tværfagligt netværk, der kan løse større
kulturopgaver samt kulturbegivenheder, fx af tematisk karakter.
Mål
•
•
•

Odsherred Kommune har som mål, at kulturinstitutionerne indgår i et netværk med henblik på større kulturbegivenheder, der kan give oplevelser og synlighed.
Odsherred Kommune har som mål, at kulturinstitutionerne indgår i samarbejde og inspiration på tværs af
sektorer.
Odsherred Kommune har som mål, at kulturinstitutionerne til stadighed bevarer deres faglige fokus samt udvikler deres tilbud samtidig med en optimal ressourceudnyttelse.

Konkrete handlinger
1. Der udarbejdes kompetenceprofiler samt etableres udviklingsforløb for kulturinstitutionerne.
2. Der etableres et udviklingsforløb for kulturinstitutioner m.fl. omkring dialog, opbygning af innovative netværk, partnerskab m.m.
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Børn og kultur
Odsherred Kommune finder det værdifuldt for børn og unges dannelse, at de møder natur- og kulturoplevelser af
høj kvalitet. Oplevelser med samt deltagelse i natur- og kulturaktiviteter giver børn og unge livskvalitet og udviklingsmuligheder samt forudsætninger for at forstå, opleve samt tage del i samfundet.
Mål
•
•
•

Natur- og kulturinstitutioner har en særlig forpligtelse til at tilrettelægge udviklings- og oplevelsestilbud for
børn og unge.
Børn og unge skal møde natur- og kulturoplevelser, hvor de skabes og formidles, men natur- og kulturoplevelser skal også indgå i skolers og institutioners tilbud, således at formidlings- og oplevelsestilbud sker med
inspiration og vejledning fra natur- og kulturinstitutioner.
Odsherred Kommune vil samordne natur- og kulturinstitutioners formidlings- og udviklingstilbud, så der skabes
overblik over alle skoletjenesteaktiviteter i kommunen.

Konkrete handlinger
1. Etablering af projekter, hvor kulturinstitutioner indgår i samarbejde med kommunens skoler og børneinstitutioner, fx modelforsøg.
2. Udvikling, samordning og synliggørelse af kommunens skoletjenesteaktiviteter i et samarbejde med skoler/
børneinstitutioner.
. Udvikling og etablering af kulturtilbud, der imødekommer de ønsker og behov, børn og unge selv efterspørger.

Det folkeoplysende foreningsliv
Odsherred Kommune finder det værdifuldt, at der i lokalområderne findes foreninger, der er med til at gøre lokalområdet levende, interessant og attraktivt. Foreningerne skal fortsat være talerør for lokalområdet. Foreningerne
repræsenterer hver især en historie, som samlet set er en stor del af fortællingen om Odsherred.
Mål
•
•
•
•

Odsherred Kommune har som mål, at foreningerne bevæger sig ud over sognegrænserne og er med til at
skabe et helt Odsherred med en fælles historie, identitet og ”vi-følelse”.
Børn og unge skal føle, at det er sjovt og spændende at bo i Odsherred, og det skal være en følelse, som skal
rodfæstes så dybt, at det for udflyttende unge efter endt studietid andet sted i landet skal være attraktivt at
vende tilbage.
Gøre foreningslivet yderligere attraktivt for ”det grå guld” for ad den vej at skabe livskvalitet og livsindhold
for denne gruppe og desuden forsyne det frivillige foreningsliv med yderligere frivillig arbejdskraft.
Foreningslivet skal arbejde for, at landliggere og sommerhusgæster ikke kun føler sig som gæster, men som en
del af området. Dette skulle gerne medføre, at disse grupper byder ind som deltagere og initiativtagere i det
frivillige foreningsliv, hvilket vil berige området med ideer og inspiration udefra.

Konkrete handlinger
1. Der tages initiativ til at afholde en aftenskole- og foreningsmesse.
2. Der tages initiativ til at afholde ”Folkeoplysningens dag”.
. Kulturforvaltningen tager initiativ til, at der i samarbejde med foreningslivet udarbejdes en handlingsplan for,
hvorledes målene kan nås.
4. Information om kommunens kultur- og foreningstilbud indgår i velkomstpakker til tilflyttere.
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Det kulturelle foreningsliv
Odsherred Kommune finder det værdifuldt, at der i kommunen findes foreninger, der giver mulighed for interessebetonede aktiviteter inden for kunst, kultur og oplysning, hvad enten det handler om borgernes egen udfoldelse,
formidling af oplevelser eller oplysningsaktiviteter.
Mål
•
•
•

Odsherred Kommunes kulturforvaltning skal opbygge og vedligeholde kompetence til at varetage konsulent- og
sekretariatsfunktion i forhold til kommunens foreninger, aftenskoler m.v.
Odsherred Kommune vil synliggøre den store mangfoldighed i kultur- og fritidsliv bl.a. gennem udgivelse af
Fritidsvejviseren.
Odsherred Kommune vil medvirke til at udbrede kendskabet til kulturelle foreninger/institutioner, så der kan
opbygges kulturelle netværk, der kan indgå i samarbejde om tværgående initiativer eller temaer.

Konkrete handlinger
1. Der etableres et udviklingsforløb for foreningslivet omkring dialog, opbygning af innovative netværk, partnerskab m.m.
2. Der tages initiativ til at afholde en aftenskole- og foreningsmesse.
. Information om kommunens kultur- og foreningstilbud indgår i velkomstpakker til tilflyttere.

Kultur og erhverv
Odsherred Kommune finder det værdifuldt, at kulturområdet gør Odsherred til et attraktivt sted for bosætning.
Kulturområdets kreative samspil med erhvervslivet skal medvirke til innovation og vækst.
Mål
•
•
•

Odsherred Kommune skal fastholde og udbygge sin position, som en af landets førende kommuner, når det
handler om børns møde med idræt, kunst, natur og kultur, og dermed gøre Odsherred til et attraktivt bosætningssted for børnefamilier.
Odsherred Kommune vil udbygge samarbejdet mellem kulturliv og erhvervsliv omkring projekter, der giver
synlighed og værdiskabelse.
Odsherred Kommune vil fremme udviklingen af kreative alliancer mellem kultur og erhverv med henblik på
innovation

Konkrete handlinger
1. Fortsat udbygning af kommunens børnekulturelle tilbud, jf. værdier, mål og eksempler i Kulturplanen.
2. Kultursektorens inddragelse i centersamarbejdet fx udbredelse af kulturnatten til at omfatte Nykøbing Sj., Vig
og Asnæs.
. Udviklingsstøtte til kultur- og erhvervsprojekter, fx revy på Dragsholm Slot.
4. Afholdelse af fælles inspirationsdag omkring innovation/nytænkning, hvor erfaringer og muligheder omkring
kreative alliancer mellem kultur- og erhvervsliv kan præsenteres.
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Kultur og turisme
Odsherred Kommune finder det værdifuldt, at kultur- og turistområdet indgår i samarbejde. Kulturområdet skal
udvikle sine tilbud, så form og indhold kan præsenteres, så der skabes synlighed og oplevelser af høj kvalitet.
Mål
•
•
•

Kulturområdet skal præstere 3-4 årlige events af en vis størrelse. Kulturområdet skal lægge enkeltarrangementer ind i andre sektorers arrangementer, så disse tilføres en ekstra dimension.
Kulturområdet skal producere viden og formidling omkring Odsherreds identitet og selvforståelse. Kommunens
kulturrolle skal omfatte produktion af publikationer m.v.
Kulturområdet skal aktivt medvirke til at kommunens turistpolitiske mål kan nås. I den forbindelse skal kulturområdet tage initiativer, der medvirker til sæsonforlængelser.

Konkrete handlinger
1. Kulturområdets støtte samt medvirken i fejringen af 200 året for Slaget ved Sjællands Odde den 22. marts
2008.
2. Der udarbejdes en kompetenceprofil for kulturinstitutionerne med henblik på, at institutionerne kan præsentere sig som en strategisk ressource i forhold til hinanden samt andre sektorer. Beskrivelsen skal omfatte
faglige ressourcer, kerneydelser samt udviklingspotentialer bl.a. i forhold til turist- og erhvervsområdet.
. Kulturforvaltningen tager initiativ til, at der produceres og formidles viden, der dokumenterer Odsherreds
identitet og selvforståelse.
4. Kulturforvaltningen deltager i udvikling af projekt vedrørende helårsturisme.

Kultur og sundhed
Odsherred Kommune finder det værdifuldt, at kultur- og fritidsområdet tager medansvar for, at kommunens sundhedspolitiske mål nås.
Mål
•
•
•

Odsherred Kommunes partnerskabsaftale med DGI, danner rammen for foreningslivets medvirken til opfyldelse af de sundhedspolitiske mål for kommunen.
Kommunens kultur- og fritidsliv skal medvirke til at mindske den sociale ulighed i sundhed.
Kommunens haller, svømmehaller og idrætsfaciliteter skal sammen med forenings- og fritidslivets aktiviteter
herunder motionscentre ses som aktiv deltager i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde for såvel
børn som voksne.

Konkrete handlinger
1. Kulturforvaltningen indgår i projektsamarbejde med Livsstilsteamet på Sundhedscentret, bl.a. walkaton samt
brobygningsforløb i forhold til idrætsforeninger m.m.
2. Kulturforvaltningen er som sektorforvaltning for idræts- og fritidsområdet medansvarlig for gennemførelsen af
partnerskabsaftalen med DGI.
. Odsherred Kommunes haller, svømmehaller og idrætsfaciliteter udgør sammen med forenings- og fritidslivet
en væsentlig brik i kommunens sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.
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Kultur og integration
Odsherred Kommune finder det værdifuldt, at personer med anden kulturel baggrund integreres i den fælles
kultur.
Mål
•
•
•

Odsherred Kommune vil støtte etableringen af væresteder med mulighed for at dyrke det kulturelle særpræg
(fra det særlige til det almindelige).
Odsherred Kommune vil åbne det kulturelle rum for udstillinger med international kunst samt sikre oplysning
om andre måder at leve på.
Odsherred Kommune vil etablere fritidsguider, der sammen med særlige velkomstpakker og den frivillige indsats kan bane vejen til den fælles kultur.

Konkrete handlinger
1. I forbindelse med udarbejdelsen af plan for samarbejde og arbejdsdeling på kunstområdet, skal der tages stilling til internationale kunstudstillinger.
2. Odsherred Kommune har som led i partnerskabsaftalen med DGI udtrykt en hensigt om at etablere fritidsguider. Fritidsguiderne skal ligeledes bane vejen til det fælles kultur- og fritidsliv.
. Information om kommunens kultur- og fritidstilbud indgår i velkomstpakker til tilflyttere.

Kultur og tilgængelighed
Odsherred Kommune finder det værdifuldt at fremme tilgængeligheden til kultur- og fritidsområdet.
Mål
•
•
•

Odsherred Kommune vil arbejde for at fremme den fysiske tilgængelighed til kultur- og fritidstilbud.
Odsherred Kommune vil fremme den kommunikative tilgængelighed til kultur- og fritidstilbud.
Odsherred Kommune vil samarbejde med handicaporganisationerne om projekter, der øger tilgængeligheden.

Konkrete handlinger:
1. Etablering af idrætsprojekt i samarbejde med Dansk Handicap Idrætsforbund, LEV og idrætsforeningerne.
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billedtekster
Forsiden: Stævnudsmykningen - en enhjørning af træ - på bronzealderbåden Vildhoppen søsat første og eneste
gang ved åbningen af udstillingen Solens land på Odsherreds Kulturhistoriske Museum syd for Nykøbing maj 2007.
Foto: Villum Sejersen.
Side 6: Udsnit at modellen i træ af Det heliotropiske rum, som er den dansk-islandske kunstner Olafur Eliassons
vision for et permanent udendørs værk placeret i Odsherred Kommune. Foto: Peter Haugaard.
Side 7: Børn fra Naturbørnehaven Solbakken tegner tegninger på stranden neden for bakkerne i Veddinge. Foto:
Thure Jørgensen.
Side 8: Modelfoto fra stock.xchng.
Side 9: Modelfoto fra stock.xchng.
Side 10: Skuespillerne Mei Oulund og Henrik Ipsen fra forestillingen Gå gennem bjerget på Odsherred Teater. Foto:
Fredrik Clements.
Side 11: Børn ved kajen på Rørvig Havn undersøger vandet som led i Hop Sjov i Skole gennem Projekt Xtra Fokus.
Foto: Projekt Xtra Fokus/Naturskolen.
Side 12: Modelfoto fra stock.xchng.
Side 13: Mur ved Pakhuset i Nykøbing Sj. Foto: Thure Jørgensen.
Side 14: Sommerliv ved Odden Havn. Foto: Torben Bank.
Side 15: Kig til Kattegat fra Odden Røgeri. Foto: Torben Bank.
Side 16: Folkeskoleelevers nedfældede sunde tanker på tavle i Bobjergskolen i Asnæs. Foto: Thure Jørgensen.
SIde 17: Modelfoto fra stock.xchng.
Side 18: Modelfoto fra stock.xchng.
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