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FORORD 

Nordfyns Kommune er stolt over at kunne præsentere kommunens første kultur- og fri-tids-
politik. Den er blevet til i en inspirerende proces i samarbejde med borgere, ildsjæle og for-
eninger, der har ydet et stort og uvurderligt stykke arbejde. 

Nordfyns Kommune har i udarbejdelsen af kultur- og fritidspolitikken lagt vægt på, at det skal 
være nemt at være aktiv. Kultur- og fritidslivet skal være tilgængelig og fleksibelt. Ildsjælene 
og de frivillige skal have opbakning til den indsats de yder. I Nordfyns Kommune tør man at 
satse anderledes og at være innovativ. Det er vores ambition, at politikken skaber en fælles 
identitetsfølelse hos Nordfyns borgere og synliggør Nordfyn som en attraktiv kommune, som 
borgerne er stolte af at bo i.  

Kultur- og Fritidspolitikken spiller i høj grad op til Nordfyns Kommunes Vision 2021, frilufts-
strategien, brandingstrategien, bosætningsstrategien og turismestrategien. Politikken under-
støtter også kommunens særlige projekt ”K-ANT” (Kultur-Arv, Natur, Turisme), som har til 
formål at styrke Nordfyns Kommune som bosætningssted og turistdestination gen-nem en 
fokuseret indsats på kommunens særlige styrker. 

Kultur og fritid danner ramme for mødet mellem mennesker og skaber sammenhængskraft, 
fællesskab og identitet. Værdier der alle er altafgørende for et velfungerende lokalsamfund, 
der kan tiltrække og fastholde borgere. Det i gennem kultur- og fritidslivet, at borgere kan få 
oplevelser, glæde, udfordringer, giver læring og personlig udvikling, Således giver kultur- og 
fritidslivet borgerne mulighed for at leve et sundt liv med høj kvalitet og udvikle den iværk-
sætterånd og innovationsevne, der er grobund for økonomisk vækst. 

Derfor skal vi alle sammen – i fællesskab – sikre, at den nye politik bliver omsat til handling 
og politikken bliver levende – til gavn og glæde for alle. Politikere og administration, kommu-
nens mange aktive og engagerede borgere, kulturinstitutioner, virksomheder, foreninger og 
ildsjæle skal arbejde sammen. Kun hvis alle parter står bag kultur- og fritidspolitikken og bru-
ger gode kræfter og ressourcer, kan vi skabe nye initiativer på tværs af kommunen. Ved 
også at satse på utraditionelle initiativer og projekter, kan vi udnytte vores ressourcer bedst 
muligt. 

 

Kurt Christensen 

Formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalg 
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INDLEDNING 

Nordfyns Kommune har et rigt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv med mange ildsjæle, aktive 
borger og kreative talenter. Aktiviteterne har en stor betydning for mange menneskers liv. 
Folkeoplysningen er krumtappen i det frivillige kultur- og fritidsliv og er fundamentalt for vitali-
teten og folkestyret i et samfund som det danske. 

Kultur – og fritidspolitikken bliver i de kommende år et fælles fundament for udviklingen af 
kultur- og fritidslivet. Politikken er således pejlemærke for den udvikling og prioritering, der vil 
ske på området fremover.  

Politikken er præget af, at vi lever i en tid med modsatrettede tendenser. Den moderne ver-
den er præget af en stigende individualisering på den ene side og et fortsat behov blandt 
mennesker for fællesskab og nærvær på den anden side. Disse tendenser viser sig især i 
fritids- og idrætslivet, som er præget af en stigende individualisering. Men også kulturlivet 
oplever en større konkurrence bl.a. fra den voksende underholdnings- og medieindustri. 

Kultur- og fritidspolitikken må nødvendigvis tage højde for disse tendenser og komme med 
sit bud på en balance mellem de individualiserede tilbud på den ene side, men også give 
borgerne mulighed for at engagere sig i meningsfyldte fællesskaber.  

Vision og indsatsområder 

Kultur- og fritidspolitikken er bygget op omkring en vision og fire indsatsområder: 

 De fysiske rammer: styrkelse og nytænkning 

 Aktive børn og unge 

 Udvikling af aktiviteter og fællesskaber 

 Den nordfynske kulturarv 
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VISIONEN 

Visionen for Kultur- og Fritidspolitikken er: 

 

Nordfyn – hvor engagement skaber muligheder. 

 

I Nordfyns Kommune skaber kultur- og fritidslivet grundlaget for det gode liv for både borgere 
og turister. Sammen tager vi ansvar og skaber en kommune, som vi er stolte af. 

Visionen skal opnås ved at arbejde med de indsatsområder, der er beskrevet nedenunder.  

  

Skitsemuseum ved Hofmansgave 
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VÆRDIER 

Kultur- og Fritidspolitikkens vision og målsætninger arbejder med udgangspunkt i følgende 
værdier: 

Fælles ansvar 

For at kunne opnå politikkens målsætninger, skal vi arbejde sammen - kommunen, borgere, 
ildsjæle, foreninger, erhvervslivet, …. Kun gennem et lokalt, regionalt, nationalt og internatio-
nalt samarbejde kan vi opnå den synergi, der er nødvendigt for at opnå høj kvalitet i kultur- 
og fritidslivet. 

Tilgængelighed og fleksibilitet 

Kultur- og fritidslivet er for alle. Vi skal nå alle borgere, uanset alder, køn eller uddannelse 
med de aktiviteter og tiltag, vi sætter i gang. Tilbuddene skal være differentieret og målrettet 
både til fællesskaberne og individet. 

Livskvalitet 

Kultur- og Fritidspolitikken skal være med til at give borgerne livskvalitet, viden og dannelse.  
De skal føle, at de kan leve et godt liv og sundt liv med sjove og lærerige oplevelser. Bor-
gerne skal opleve en fælles nordfynsk identitet, som de er stolte af. 

Udvikling og vækst 

Et blomstrende kultur- og fritidsliv tiltrækker både tilflytter, fastholder borgerne og har en po-
sitiv effekt på turismen. Engagementet i kultur- og fritidslivet kan udvikle borgernes evne til at 
se muligheder, også der, hvor andre ikke har kunnet se muligheder før. 
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NORDFYNS KOMMUNE - ILD-SJÆLE OG NATUREN 

Nordfyns Kommune er kendetegnet ved et stort antal fritidsforeninger, der byder på mange 
forskellige aktiviteter. Der findes generelt gode faciliteter, især til boldaktiviteter. Til trods for 
at der ikke findes nogen professionelle klubber, er der en del foreninger, der udvikler talen-
ter, der deltager i både OL og verdensmesterskaber. 

Det kulturelle foreningsliv er rigt og mangfoldigt og der findes mange kunstnere i kommunen. 
Kulturlivet i Nordfyns Kommune er præget af mange mindre projekter og frivillige aktører. De 
frivillige aktører er gode til at skabe gode arrangementer, der også tiltrækker et stort publi-
kum og har stor betydning for de enkelte lokalsamfund. Til gengæld findes der i begrænset 
omfang større og professionelle kulturaktører.  

Nordfyns Kommune er geografisk en stor kommune, hvor logistikken kan være en udfor-
dring. Det kan derfor være en udfordring skabe kultur- og fritidsliv, der er tilgængelig for alle 
Kommunen har tre hovedbyer: Søndersø, Otterup og Bogense og en række vækst-byer. Re-
sten af kommunen er præget af mindre landsbyer. Den offentlige transport mellem byerne og 
landdistrikterne kan være en udfordring for kultur- og fritidsaktiviteter. Storbyen Odense og 
dens kultur- og fritidstilbud ligger i nabokommunen og byder på mange spændende aktivite-
ter. 

I Nordfyns Kommune er det ikke kun mursten, der danner ramme for kultur- og fritidslivet, 
men også naturen med skov, hav, kyst og øerne. Naturen kan danne ramme om individuelle 
aktiviteter og oplevelser og aktivitet, der dyrkes i fællesskab. Naturen kan også være et aktivt 
i kulturlivet enten som scene, inspiration eller noget helt tredje.  

Nordfyns Kommune er del af den fynske kulturaftale ”Kulturregion Fyn”. Kulturaftalen er en 
sammenslutning af de fynske kommuner, Langeland og Ærø. Kulturregion Fyn er et samar-
bejde mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet, som har til formål at fastholde og 
fremme samarbejdet mellem de fynske kommuner på kulturområdet. Aftalen beriger det 
nordfynske kulturliv med skæve initiativer af høj kvalitet. Dette betyder både gode oplevelser 
til vores borgere og gæster, men også inspiration og viden til vores egen kultur- og fritidsliv.   
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INDSATSOMRÅDE 1: De fysiske rammer - styrkelse og nytænkning 

Målsætninger: 

Gode fysiske rammer til alle 

Nordfyns Kommune råder over en del haller og idrætsfaciliteterne. Faciliteterne skal afspejle 
nutidens idrætsmønstre, -behov og efterspørgsel. Med en strategisk og differentieret priorite-
ring skal de fysiske rammer vedligeholdes og udvikles. Der skal tages udgangspunkt i haller-
nes forskellige styrker og potentialer som mødested og aktivitetshuse også for nye bruger-
grupper. For at kunne imødekomme den stigende tendens til individualiseret idrætsudøvelse, 
skal der skabes muligheder for, at borgerne kan udnytte de kommunale idrætsanlæg og 
udendørsarealer uden for de etablerede idrætsorganisationer. 

Kulturlivet bidrager til det gode, sunde liv for borgerne. Derfor skal de fysiske rammer nytæn-
kes og udvikles med en strategisk og differentieret prioritering for at give kulturlivet de bedst 
mulige vilkår. 

Kulturlivet i hverdagen 

Kulturen skal også indtænkes i udviklingen af byer og landdistrikter, for at kunne realisere 
drømmen om en spændende, levende, attraktiv kommune, der skiller sig ud. Vi vil udnytte 
det potentiale, der ligger i det offentlige rum som scene for kulturelle oplevelser. 

Naturen som ramme om kultur og fritid 

Udnyttelse af naturen som udfoldelsessted skal styrkes og udvikles til gavn for borgere, tu-
risme og erhverv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulptur ved Østre Mole i Bogense af Stig Persson Glas 
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INDSATSOMRÅDE 2: Aktive børn og unge 

Målsætninger: 

En aktiv opvækst 

Et godt og velfungerende kultur- og fritidsliv er nøglen til at skabe gode opvækstbetingelser 
for børn og unge og på sigt velfungerende borgere i et demokratisk samfund. Børn og unge 
skal møde mangfoldige og kvalificerede kultur- og fritidstilbud, som stimulerer deres person-
lige udvikling, kvalitetsbevidsthed, indlæring og sociale færdigheder. Det er netop i mødet 
med kulturen og foreningslivet, at børn udvikler færdigheder som samarbejdsevne, fleksibili-
tet, iværksætterånd og kreativitet. Disse evner kan børn og unge bruge senere hen i andre 
områder af deres liv fx i deres erhvervsliv. 

Der skal skabes gode rammer, hvor børn møder aldersvarende oplevelser, men også selv 
kan være aktiv skabende. Der skal skabes plads til børn og unges egne miljøer, hvor de får 
mulighed for at skabe kultur- og fritidsaktiviteter på deres præmisser og får medindflydelse 
på egen virksomhed. 

Kultur i skolen 

Med skolereformen bliver der skabt muligheden for at inddrage det lokale kultur- og fritids-
miljø i skolen. Skolerne skal åbne sig for det samfund, der omgiver dem ved at inddrage 
idrætsforeninger, kulturinstitutioner, biblioteket, musik- og kulturskoler, museer og andre lo-
kale foreninger. Nordfyns Kommune vil gerne sikre, at børn og unge får gode muligheder for 
at møde samfundet og især kultur- og fritidslivet.  

 

 

Musikskoleelever og deres lærer viser deres kunnen 
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INDSATSOMRÅDE 3: Nye aktiviteter og fællesskaber 

Målsætninger: 

Samarbejde på kryds og tværs 

Nordfyns Kommune er præget af mange mindre aktører og foreninger. Vi skal skabe et 
stærkt og forenet kultur- og fritidsliv, der samarbejder både indadtil, aktørerne imellem, og 
udadtil med eksterne aktører. Samarbejdet kan udnytte ressourcer og skabe synergi. Nord-
fyns kommune skal understøtte og initiere samarbejder på tværs, der skaber synergi, net-
værk og nye partnerskaber. 

Øget synlighed 

Gennem et stærkt samarbejde kan aktiviteterne formidles bedre gennem en koordineret ind-
sats. En fælles formidling af aktiviteterne skaber på sigt en fælles nordfynsk identitet, der er 
grobund for udviklingen ikke kun af kultur- og fritidslivet, men også turismeindsatsen og er-
hvervslivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosenfestival i Bogense 

 

Frivillige kræfter 

Nordfyns Kommunes kultur- og fritidsliv er afhængig af de mange ildsjæle, der engagerer sig 
de forskellige aktiviteter. Det er derfor Nordfyns Kommunes ønske at arbejde for de bedst 
mulige rammer for de frivilliges engagement i kultur- og fritidslivet.  

Blomstrende landdistrikter 

Nordfyns Kommune er præget af mange landdistrikter. Kultur- og fritidslivet kan bruges i 
landdistriktsudviklingen. Et aktivt kultur- og fritidsliv i landdistrikterne er ikke kun med til at til-
trække tilflytter, men også fastholde borgerne. De lokale særpræg og traditioner bliver såle-
des til ressourcer i erhvervs-, bosætnings-, turisme- og brandingsindsatsen. 
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Film 

Nordfyns Kommune er allerede medlem af Film Fyn. Der skal fremover gøres en særlig ind-
sats for filmproduktioner i kommunen. Vi hjælper produktionsselskaberne hurtigere og mere 
smidigt igennem det offentlige system, der skal søges godkendelser, tilladelser, arbejdskraft 
mv. 

 

På et bibliotek kan man ikke kun læse bøger 

 

Biblioteket som kultur- og borgercenter 

Biblioteket har i en årrække udviklet sig fra at være et sted, hvor man kan låne bøger eller 
andre effekter til at være et sted, hvor man kan få læring, oplevelser og deltage i aktiviteter. I 
2014 blev Nordfyn kåret til årets bibliotekskommune. Erfaringerne med at være både møde-
sted og kulturaktør skal udnyttes og udviklingen drives fremad og styrkes, fx i samarbejde 
med andre lokale aktører. Biblioteket på Nordfyn er og skal være en af medspillerne i kultur- 
og fritidslivet. 
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INDSATSOMRÅDE 4: Den nordfynske kulturarv 

Målsætninger 

 

Den nordfynske kulturarv 

Nordfyns Kommune har et interessant kulturarvmiljø med mange kendte og ukendte fortids-
minder, landskaber og bygninger, bl.a. slotte og herregårde. Vi skal udforske vores kulturarv 
og udnytte de potentialer, der ligger i det under hensyntagen til bevaringen af minderne. 
Nordfyns Kommunes kulturarv skal gøres synlig og formidles til både borgere og turister.  

Fremtidens museer 

Der bliver i dag arbejdet med Nordfyns Kommunes kulturarv på kommunens tre museer og 
de tre lokalhistoriske arkiver. Området bærer til dels præg af, at Nordfyns Kommune er ble-
vet sammensat af tre mindre kommuner og til dels, at museerne primært bliver drevet af fri-
villige kræfter. Det skal derfor sættes fokus på kulturarvsområdet for at udnytte de potentia-
ler, der ligger der. Udviklingen skal ske med udgangspunkt og med blik for de eksisterende 
forhold 

 



 

Politik for Kultur og Fritid | 13 

VEJEN TIL HANDLING 

Handleplan 

Udmøntningen af kultur- og fritidspolitikken vil 
ske løbende.  Politikken bliver fulgt op af en 
handleplan, der beskriver, hvordan og hvornår 
målsætninger og visionen bliver udmøntet. I 
handleplanen bliver der indarbejdet de ideer, 
der er fremkommet i processen omkring udar-
bejdelsen af kultur- og fritidspolitikken, bl.a. i 
forbindelse med workshops og temamøder. I 
handleplanen vil der også blive indarbejdet 
målbare mål, som kan danne grundlag for en 
evaluering.  

 



 

Politik for Kultur og Fritid | 14 

 

 
 
 

Nordfyns Kommune 

www.nordfynskommune.dk  

 

http://www.nordfynskommune.dk/

