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FORORD
Mange af os har nok oplevet det. Dagligdagen - den
til tider ensformige hverdag, hvor vi trænger til en
ekstra oplevelse eller en begivenhed, at være en del
af.

Jeg vil i den forbindelse rette en stor tak til de mange brugere, foreningsledere, medarbejdere og borgere, som har bidraget med input på vores kulturog fritidsmøder rundt om i kommunen.

Det er her, at kultur- og fritidslivet har sin berettigelse.

Det har gjort indtryk på Kultur og Fritidsudvalget, og
det har skabt en stærk tro på, at Sorø Kommune
fortsat kan bevare og udvikle et alsidigt og inspirerende kultur- og fritidsliv.

Foreningerne og kulturinstitutionerne beriger dem
som vil være med – og det er her, at mennesker mødes og fællesskaber opstår, og der er plads til flere.
I foreningslivet er der virketrang og her er mangfoldighed, begge dele noget som sætter tydelige aftryk
i de lokalsamfund, vi bor i. Det er her, at vi kan lære
om og af hinanden, og blive klogere på livet.

Bo Christensen
Formand for Kultur og Fritidsudvalget

Det er også her, at man kan få bevægelse, måske dyrke konkurrencetrangen, eller nyde en times
ugentligt motion i socialt selskab. Uanset hvad man
synes om, så er det godt. For det ekstra man får, er
jo netop den glæde som opstår, når vi udfolder os i
vores fritid.
Derfor er vores kultur- og fritidspolitik vores alles
politik. Den er med at definere mangfoldigheden i
de tilbud, Sorø Kommune ønsker at understøtte.
Og den sætter retning for den udvikling, vi ønsker
i fremtiden.
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Når vi drømmer om kultur- og fritidslivet for alle i Sorø Kommune

Kulturen og fritidslivet skaber sammenhængskraft og møder mellem mennesker og er både
dannende som vanedannende. Det er i kulturen
og fritidslivet vi kan være aktive, blive klogere,
møde andre med samme interesse og blive nysgerrige på livet. Her udfordres vi og skaber sammen med andre.
Meningsfulde oplevelser skaber både refleksioner og indsigter, og vi skal være modige og satse
på et rigt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv, hvor
de mange aktive foreninger, dedikerede frivillige,
kulturinstitutionerne, kulturarven og den dejlige
natur, binder Sorø kommune sammen.
Et aktivt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv er
attraktivt for en kommune, og vi ønsker at fortsætte og frisætte den positive udvikling, hvor alle
kan byde ind og være en del af fællesskabet. Det
være sig fra idrætten, til folkeoplysningen, kulturhusene, de mange musiktilbud, bibliotekerne,
det frivillige teaterliv, spejderne og mange flere.
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Vi står i en brydningstid, hvor nye partnerskaber
og samarbejde kan og skal skabe merværdi og
understøtte at flere kan få mulighed for at deltage i kultur- og fritidslivet. For kulturen og fritidslivet er det hele liv – vi favner alt fra det nære
og lokale og til de store events og fyrtårne som
sætter Sorø kommune på landkortet. Kultur- og
fritidslivet binder det nære og folkelige sammen.
Det understøttes af det stærke samarbejde og
fællesskab der også er mellem de enkelte politiske udvalg og fagområder internt i Sorø kommune. Når vi samarbejder på tværs af eksempelvis
sundhed og kultur- og fritidsområdet, kan vi tilbyde borgerne et bredere blik på egen sundhed.
Vi kan løfte meget mere, når vi mødes på tværs.
Det gør sig gældende eksempelvis også i samarbejdet mellem børn og unge området og det
område denne kultur- og fritidspolitik rummer. Et
tvær-kommunalt samarbejde er afgørende for, at
Sorø kommune er et attraktivt sted at bo og leve
sit liv.

Hvor kommer vi fra?

Sorø Kommunes Kultur- og fritidspolitik blev revideret i 2017 og udløber med udgangen af 2018.
Politikken blev opbygget omkring 5 centrale
temaer, der skulle danne fundamentet for den
udvikling, Kultur og Fritidsudvalget ønskede for
kultur og fritidsområdet i perioden:
Tema 1:
Tema 2:
Tema 3:
Tema 4:
Tema 5:

Motion og bevægelse hele livet
Kunst og kreativitet for alle
Samskabelse - inspirerende rammer
og indhold
Oplevelser i natur og kultur
Kultur og fritid – en investering i kommunal udvikling og borgernes livskvalitet

Sorø og i fremtiden forsat udvikling af forfattertalenter i samarbejde med Kulturregion Midt- og
Vestsjælland og lokalt med Sorø Akademi.
Vi ønsker at fortsætte de gode lokale samarbejde som er med til at skabe det nære og aktive
miljø, hvor fællesskaberne blomstrer, og arbejde
på at gøre Sorøs smukke natur tilgængelig for
fritidslivet.
De mange initiativer, som er beskrevet og arbejdet efter i den tidligere politik, glemmes ikke. De
udgør også fundamentet for den nye politik. Ligesom kulturarven er vigtig at huske på for Sorø
kommune, så husker vi på, hvad vi kommer fra
og hvilke retninger der allerede er udstukket.

Mange gode initiativer og indsatser er blevet sat
i gang i den periode; særligt vores stærke fokus
på at børn og unge skal have adgang til kulturog fritidsaktiviteter. Det fokus fastholder vi også
fremadrettet; det samme gælder for indsatsen for
talentudvikling; både i idræts- og kulturlivet. Sorø
Musiske Skoles ”Orkestermester”, Talentsport
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Politikkens emner - én politik
- mange områder

Kultur og fritidspolitikken er favnende for det
store område, der er repræsenteret. Det gælder
både indholdet og aktiviteterne, men i lige så høj
grad de mange aktører, som sikrer et levende og
aktivt liv og miljø. Det er de mange foreninger, de
frivillige, ildsjælene, der organiserer og får ideer,
kulturinstitutionerne i kommunen, spillestederne,
teatrene, idrætslivet, kulturhusene, Lokalrådene,
Sportsrådet, Folkeoplysningsrådet og mange
flere.
Vi vil arbejde på synliggørelsen af de mange muligheder, der er for at være aktiv og få oplevelser
i naturen - både via foreningslivet og på egen
hånd. De klassiske eller nyskabende kulturelle
oplevelser skal også tydeligere frem i billedet
og i højere grad rykke ind vores mange byer og
lokalsamfund via mobile kulturtilbud. Heraf vil vi
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bl.a. fortsætte tilgangen fra den sidste Kultur og
Fritidspolitik, og videreføre arbejdet med, at gøre
kultur- og fritidsmøder til en naturlig del af voksnes såvel som børns hverdagsliv.
Kultur og fritidsaktiviteterne kan tage mange former og størrelser, men én central ting er, at de
bringer os sammen. Sammen med folk som os
selv, og folk man normalt ikke vil have nogen
kontakt med. Vi vil derfor fortsætte med, at udvikle rum og mødesteder i byerne og naturen,
så det at mødes bliver en naturlig del af vores
hverdag.
Alle aktører og borgere i Sorø kommune skal
kunne se Kultur- og fritidspolitikken som en
retningsviser for, hvor Kultur- og fritidsudvalget
ønsker at udvikle området. Sammen kan vi løfte
det; i fællesskab og ved hjælp af partnerskaber
på kryds og tværs. Det skaber rummelighed og
giver plads til, at alle kan deltage i et givende
kultur- og fritidsliv.

Kultur og Fritidspolitik
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TEMA 1: KULTURENS MANGFOLDIGHED
OG HVERDAGSLIV
Kulturen har mange ansigter og former. Det kan
være den helt unikke koncertoplevelse, der giver
os gåsehud, lige som det kan være glæden ved at
se en skål vokse frem af den klump ler, vi holder i
hånden.
Kulturen er den måde vi omgås hinanden. Det er
de traditioner vi har og skaber sammen, og de fælles oplevelser vi får. Kulturen er med os gennem
hele livet. Den får os til at huske og til at glemme.
Det er sangene vi synger til jul og det er den nye
musik, som vi hører i radioen.
I Sorø Kommune kan du både opleve kulturen som
tilskuer og som aktiv deltager. Du kan nyde store
professionelle koncerter og udstillinger af internationalt format, gå på opdagelse i den lokale kulturhistorie eller dykke ned i litteraturens verden. Du
kan møde andre med samme interesse i bogklubber, strikkecafeer eller de mange kulturhuse, der
tilbyder en bred vifte af aktiviteter rundt omkring i
kommunen.
Vi er stolte af den store mangfoldighed, der er i vores kulturtilbud. Fra det lokale amatørteater til det
statsanerkendte museum. De er ikke hinandens
modsætninger, men et udtryk for, at kulturen har
mange ansigter og fælleskabet mange former. Det
er det, kulturen kan. Danne ramme om vores hverdagsliv, hvad enten vi er til banko eller opera.
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Eksempler på kulturens
mangfoldighed og hverdagsliv
SUP – meningsfuldt fællesskab for unge
SUP – Sorø Ungdomsprojekt er et initiativ og fællesskab startet af unge for unge. SUP arrangerer
jam-aftener, Open-Air Bio, påskeklip, rejseaftener
og meget mere. Her er alle unge velkomne og inviteres til at byde inde med lige netop det, de har lyst
til. SUP skaber fællesskab på tværs af skoler og
årgange og gør det sjovt at være ung i Sorø.
Ruds Vedby Borgspil
Hvert år opfører Ruds Vedby Borgspil en forestilling i de smukke omgivelser ved herregården Vedbygaard. Forestillingen, der er skrevet specielt til
stedet, varierer fra år til år, men er altid en spektakulær oplevelse med sang, dans og flotte kostumer.
Broby Gamle Skole
I det foreningsdrevne hus opleves og trives kulturen med sit udgangspunkt i særligt Folkemusikken.
Der tilbydes koncerter og en lang række aktiviteter,
som alle drives af engagerede ildsjæle.

Citat fra samtaleaftener

”Vi skal danne bro mellem hinanden. Der
skal ikke være konkurrence men samarbejde mellem foreningerne og de forskellige
kultur- og fritidstilbud.”

HVAD SIGER VISION 2022?
Byrådet vil invitere borgere og interessenter med
i beslutninger og projekter, og gennemføre forsøg
med nye samarbejdsformer samt lære af de gode
erfaringer.

SAGT I FOKUSGRUPPEN
Det er vigtigt at etablere netværk og udbrede kendskabet til hinanden foreninger imellem for at kunne
dele viden og skabe nyt sammen.

Sorø Kommune vil
• understøtte mangfoldigheden i vores kulturtilbud i hele Sorø kommune
• skabe rum for gode mødesteder og nye partnerskaber på tværs af aktører og institutioner
• støtte borgernes engagement i kulturlivet ved at
bringe kommunale ressourcer i spil og have udgående aktiviteter eller ved at facilitere mødet
mellem forskellige aktører

Kultur og Fritidspolitik
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TEMA 2:
IDRÆTSLIV OG BEVÆGELSE
HELE LIVET
Fællesskaberne og det
sociale samvær er et centralt
element i det gode
hverdagsliv for mange

”

Foreninger og frivillige
ildsjæle har en nøglerolle

Kultur og Fritidspolitik
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I Sorø Kommune er der et rigt og mangfoldigt idrætsliv. Det giver
mulighed for at vælge mellem en bred pallette af aktivitetsformer,
hvor man kan være fysisk aktiv - uanset alder - i det omfang, man
har lysten og evnerne. Da fysisk aktivitet er af stor vigtighed for
den generelle sundhed og trivsel, er det essentielt, at der fortsat
er så bredt et spektrum som muligt af aktivitetstilbud, der kan motivere til bevægelse livet igennem.
Fællesskaberne og det sociale samvær, der ofte er en naturlig
del af idrætslivet, er samtidig et centralt element i det gode hverdagsliv for mange - og det skaber liv og sammenhængskraft i lokalsamfundene. Vi ønsker derfor, at endnu flere får mulighed for
at dyrke idræt og motion, samt at opleve glæden ved at være en
aktiv del af et fællesskab.

Sagt i fokusgruppen
”Ved at skoler åbner mere op for
andre brugere , kan vi få en bedre
udnyttelse af haller og sale i dagtiden .”
”Vi ønsker en facilitetsanalyse og
en facilitetsstrategi , så der kan
laves langsigtede udviklingsplaner
for kommunens idrætsanlæg.”

Foreninger og frivillige ildsjæle har en nøglerolle i forhold til at
skabe og udvikle attraktive idrætsaktiviteter. Det kræver både
god organisering og et stort frivilligt engagement der er god brug
for. I den sammenhæng har både lokale organisationer som ex.
Sportsrådet og de nationale idrætsorganisationer en vigtig rolle i
at understøtte foreningernes udvikling. Vi ønsker at bidrage til en
positiv bevægelse og styrke mulighederne for, at foreninger og
frivillige kan få gjort deres gode idéer til virkelighed.
Der er tradition for stor virkelyst og initiativrigdom blandt ildsjæle
inden for idrætsområdet. Det har bl.a. resulteret i etableringen af
flere nye idrætsanlæg med kommunen som samarbejdspartner.
Vi ønsker, at støtte denne udvikling, hvor de gode initiativer vokser ”nedefra” med ejerskab og forankring i de frivillige kræfter.
Gode fysiske rammer spiller også en vigtig rolle for, at idrætslivet
kan udvikle og udfolde sig både inde og ude i naturen. Flere dyrker idræt og motion på egen hånd eller i uformelle fællesskaber.
Samtidig er der et stigende antal ældre, der ønsker at dyrke motion i dagtiden. Dette ændrer behovene for faciliteter og tilgængeligheden af dem.
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Eksempler på nye idræts- og
fritidsmuligheder i Sorø Kommune
Senior-floorball – fra idé, til aktivitet
Nogle gange har de gode idéer brug for et lille rygstød for at
folde sig ud. Det er udviklingen af Senior-floorball i Sorø et godt
eksempel på. To borgere henvendte sig til Sorø Kommune for at
få hjælp til at starte en ny aktivitet med floorball for seniorer. Via
et tæt samarbejde med Sorø Floor-ball, DGI og Sorø Sundhedscenter lykkedes det at skaffe puljemidler og få organiseret aktiviteten. I dag er der et nyt fast foreningstilbud, hvor ældre - uanset
niveau kan være med. Aktiviteten er samtidig med til at bygge bro
fra Sundhedscentret til foreningslivet, så flere kan fastholde en
aktiv hverdag og indgå i et fællesskab efter et sundhedsforløb.
På Banen
Aktivitetsområdet ’På Banen’ er et stort område beliggende midt
i Dianalund med både skatepark, multibane, E-Wall, parkour-område, crossfit- og fitnessområde, en legeplads, et stort klatretårn
samt en overdækket scene. ’På banen’ er blevet til på initiativ
fra Dianalund B&U Kultur, som en del af helhedsplanen for Dianalund. Projektet er et eksempel på, hvordan lokale ildsjæle med
opbakning fra det lokale erhvervsliv og Sorø kommune i fællesskab kan skabe udvikling inden for kultur- og fritidsområdet.

Hvad siger Vision 2022?
• Vi vil samarbejde med det rige og mangfoldige kultur- og idrætsliv og andre borgerdrevne fællesskaber
om at skabe endnu mere liv i byer og lokalsamfund.
• Vi vil styrke de levende lokalsamfund som rammen
om det gode hverdagsliv. Og vi vil gøre det i samspil
med borgere, foreninger og virksomheder.
• Sorø Kommunes fornemste og vigtigste opgave er
at tilbyde rammerne om det gode hverdagsliv for vores borgere.

SORØ KOMMUNE VIL

• være katalysator for at igangsætte projekter og udvikle aktiviteter inden for idrætsområdet i samarbejde med foreninger og frivillige
• øge synligheden af de muligheder, frivillige og foreninger har via kommunen til at få sparring og hjælp
til udviklingen af nye initiativer.
• udnytte de eksisterende faciliteter bedst muligt - med
et særligt fokus på at optimere udnyttelsesgraden i
dagstiden.

Citater fra samtaleaftener
”Der bør være flere aktiviteter, hvor man åbner
op for haller i dagstid ex. ”Formiddag i hallen”
og ”Bevæg krop og sjæl”, hvor man tænker flere
ting sammen og skaber en formiddag med motion på tværs af foreninger, alder og køn.”
”Vi vil gerne have et samarbejdsudvalg, som
kommunen kunne være med ind over, hvor
man samler alle cykelklubber og cykelinteresserede i kommunen.”

Kultur og Fritidspolitik
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Kulturen kan bygge bro
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TEMA 3:
LIVSLANG DANNELSE
Mødet med kultur- og
fritidslivet er et vigtigt
element for børn såvel
som voksne.

Mødet med kultur- og fritidslivet er et vigtigt element for børn såvel som voksne. Vi kan opleve det
sammen eller hver for sig, men fælles er, at det
er med til at danne os som mennesker og få os til
at se verden fra andres synspunkt. Kulturen kan
bygge bro, binde os sammen og give rum til fantasien og kreativiteten.
Sorø Kommune er kendetegnet ved et varieret
og rigt kulturliv, der bæres af både professionelle
kulturinstitutioner som af de mange frivillige, der
engagerer sig i de lokale kulturtilbud. Kigger man
på kortet, er det dog tydeligt, at nogle områder af
Sorø Kommune har længere vej til de traditionelle
kulturtilbud som museer, biblioteker og musikskoler. Spørgsmålet er derfor, hvad der skal til, for at
kulturen opleves nærværende, selvom der ikke ligger en kulturinstitution eller aftenskole i baghaven?
Her er det naturligt at starte helt fra begyndelsen.
Ved at gøre kulturen til en naturlig del af børnenes
dagligdag i daginstitutioner og skoler, sikrer vi, at
den når ud til alle børn uanset om man bor i bymidten eller i et mindre lokalsamfund.
Men også de lokale foreninger har en afgørende
rolle for oplevelsen af, at kulturen er for alle. De er
skabt af lokale borgere og er i høj grad med til at
understøtte den lokale identitet og give en følelse
af, at kulturen er tilgængelig. For det er i mødet
mellem mennesker, at nye ideer opstår, fællesskabsfølelsen bliver styrket og identiteten blomstrer. Derfor er det vigtigt med velfungerende mødesteder i lokalområderne, hvad enten det er det
lokale kulturhus, forening eller andre initiativer, der
er drevet af en fælles interesse.
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Eksempel på livslang dannelse/kultur for
alle
Dannelse i Børnehøjde - Slaraffen, en børnekulturel dannelsesrejse
Formålet med Slaraffen - en børnekulturel dannelsesrejse er, at give alle børn i Sorø Kommune mulighed for at opleve kunst og kultur som en naturlig
del af deres hverdag, så de mindst én gang i løbet
af deres tid i børnehaven og indskolingen kommer
med på en kulturel dannelsesrejse.
Slaraffen samarbejder med museerne og de lokale kulturinstitutioner, sådan at børnene får ex.
kunstoplevelser på Sorø Kunstmuseum.
Sjov i gaden i stenlille
Hvert år i uge 34 er der sjov i gaden i Stenlille. Her
summer byen af aktiviteter, musik, sjove indslag og
masser af hyggeligt samvær. Festivalen har eksisteret siden 2015. Der er nyt tema hvert år, som
binder aktiviteterne sammen. Ugen skaber sammenhængskraft og aktiviteter blandt alle byens borgere og er med til at sikre det stærke fællesskab i
byen.

Citater fra samtaleaftener
”Det ville være godt med kulturbusser, der kører
ud til lokalsamfundet en gang om måneden f.eks.
med musik, litteratur m.m.”
”Vi burde lave en velkomstpakke til tilflyttere, der
gør opmærksom på alle de gode tilbud vi har eks.
adgangsbillet til friluftsbadet, idrætsforeningen
eller Borgspillet.”

Hvad siger Vision 2022?
• Vi har et modigt og fremsynet fokus på den
dannelse og uddannelse, fremtiden kalder
på.
• Arbejde for at vores børn og unge dannelsesmæssigt, læringsmæssigt, trivselsmæssigt og teknologisk er klar til at møde og mestre fremtiden, og inddrage børn, unge og
forældre i dette arbejde.

Sorø Kommune vil

• Understøtte kulturlivet i lokalområderne og
skabe de bedste fleksible løsninger for de
fysiske rammer, så der er potentiale for at
skabe mere aktivitet i lokalområderne.
• Sikre at alle børn har adgang til fritidstilbud
og gerne kultur i deres hverdag.
• Arbejde for at skabe mobile kulturtilbud, der
kommer ud i lokalområderne.

Sagt i Fokusgruppen
”Skab ”proud to belong” følelse i de ydre områder af kommunen, for at anerkende de lokale
indsatser. Der er mange frivillige derude, der
gerne vil byde ind, de skal bare kommunikeres
rigtigt til.”
”Det er vigtigt at etablere netværk og udbrede
kendskabet til hinanden foreninger imellem for
at kunne dele viden og skabe nyt sammen.”

Kultur og Fritidspolitik
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Ildsjæle skaber liv og indhold
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TEMA 4:
ILDSJÆLE OG
PARTNERSKABER
De mange frivillige i
Sorø Kommune har stor
betydning for vores
fritids- og kulturliv

Vision
vad siger
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Sorøs kommunes mange frivillige
ildsjæle har en stor betydning for vores
fritids- og kulturliv. Det er mennesker
som via deres frivillige indsats skaber liv
og lokalt sammenhold, og som bidrager
med alsidige aktiviteter i alle hjørner af
kommunen.
Vi ønsker at være en vigtig samarbejdspartner for vores foreninger og frivillige
ildsjæle. Det kan være gennem sparring, rådgivning eller tilskud fra vores
puljer. For vi mener, at det er gennem
lokale ildsjæle, viljen til at samarbejde
og evnen til at se muligheder, at folkeoplysningen samt kultur- og idrætslivet
for alvor kan blomstre.
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Ligesom ildsjæle skaber liv og indhold
rundt om i vores lokalsamfund, kan
samarbejder på tværs af bygrænser,
institutioner og foreninger styrke sammenhængskræften og lokalidentiteten i
Sorø kommune som helhed.
Gennem nye samarbejder udvikler vi os
og bliver stærkere, og derfor ønsker vi at
foreninger og kulturinstitutioner vender
blikket udad, og afsøger nye muligheder
for samarbejde på tværs af aktivitet og
lokalitet. På den måde kan vi berige hinanden og skabe initiativer og aktiviteter,
som afspejler lokale behov og ønsker.

Meningsfulde partnerskaber med aktører uden for Sorø kommunes grænser
åbner også døren til nye muligheder, og
ikke mindst en mulig adgang til eksterne
ressourcer. Det er her, at vi kan bidrage
med vores stærke erfaringsgrundlag indenfor en bred vifte af områder, og søge
at få adgang til midler, der kan hjælpe
os til at realisere vores drømme og visioner.

INPUT FRA SAMTALEAFTEN
”Der er mange ressourcer og et stort potentiale i frivillig-livet, så politikkerne skal bruge det.”
”Som borger/frivillig forventer man , at det er kommunens opgave at hjælpe til med at navigere i
kontakten med kommunen . Og kommunen skal være bedre til at have én kontaktperson , der kan
guide de frivillige , der ikke er så rutinerede i at være i dialog med kommunen .”

SAGT I FOKUSGRUPPEN

Eksempler fra ildsjæle og partnerskaber
Maratonsang
Et aktivt samarbejde mellem lokale
ildsjæle og Sorø bibliotek skabte i 2018
et succesfuldt dagsarrangement ”Maratonsang”. Fra kl. 9-18 blev der med forskellige sangværter sunget fra Højskole-sangbogen. En tradition blev født. Ud
af dette arrangement opstod foreningen
Maratonsang. Foreningen ønsker at afvikle et årligt Maratonsangarrangement
og fremme sang på tværs af generationer.
I 2019 afvikledes igen Maratonsang i et
samarbejde med Sorø bibliotek & bykontor.

Folkemødet i Sorø Kommune
I august 2019 blev Sorø kommunes
Folkemøde lanceret. Temaet var partnerskaber. Det er mellem kommune,
frivillige, foreninger og lokale ildsjæle.
Med stor succes blev dagen afviklet,
hvor der blev præsenteret partnerskaber i telte, der var foredrag og debatter
og mulighed for dialog med lokalpolitikere fra Sorø Byråd. Folkemødets tema
”partnerskaber” gjorde successen mulig
og det lykkedes i kraft af så mange lokale partnerskaber og stor engagement.
Brætspilscafé i Dianalund Borgerhus
En gang om ugen inviterer frivillige fra
URK - Ungdommens Røde Kors til fæl-

lesskab og brætspil i Borgerhuset i Dianalund. Arrangementet er et produkt af
samarbejdet mellem URK og Sorø Bibliotek & Bykontor.
Lokalhistoriske arkiver
Sorø kommuner driver 3 professionelle
Lokalhistoriske arkiver hvor frivillige
spiller en aktiv rolle i driften og det store
arbejde, der ligger i at registrere, dokumentere og formidle den lokale historie
for Sorø Kommune. Arkiverne er flittigt besøgt og laver udstillinger, holder
foredrag og hjælper med eksempelvis
slægtsforskning.

Kultur og Fritidspolitik
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TEMA 5: NATUR, BYRUM OG ÅBNE TILBUD
Sorø kommune er rig på både smuk natur og byer med et levende kultur- og fritidsliv. Den lokale kulturhistorie, skovene og søerne er altid nær os, hvad enten vi befinder os på landet eller i én af byerne - stor som
lille. Vi betragter vores fælles by- og naturrum som mødesteder og arenaer for inspirerende og relevante
aktiviteter.
Her kan man opleve vores byer og natur i mange tempi: fra friluftaktiviteter på land og til vands, til rolige
oplevelser med rum til fordybelse og eftertanke. Her spiller Sorøs mange kulturhuse, koncertsteder, idrætsforeninger og traditionelle kulturinstitutioner en stor rolle. Både når der skal stables større endags arrangementer på benene, eller når der skal planlægges næste sæsons træningstider.
Mulighederne for udfoldelse af kultur- og fritids aktiviteter er mange, og ud fra lokalt kendskab til rummenes
særpræg ønsker vi at styrke rammen for, at vores fælles rum, pladser og grønne områder kan opnå deres
fulde potentiale set i forhold til borgernes egne behov og ønsker.
Naturen er en vigtig kilde til oplevelser, leg og læring - og der er en stigende interesse blandt voksne for at
dyrke motion og være aktive i naturen. Korte afstande til attraktive natur- og udeområder samt udendørs
motionsmuligheder er desuden vigtige elementer i forhold til bosætning.

Eksempler på natur, byrum og åbne tilbud
Sorø Street Park
Sorø Street Park’ er et eksempel på et åbent aktivitetsområde, hvor særligt børn og unge kan mødes og samles om at dyrke
forskellige former for gadeidræt - på tværs af alder og niveau. Den nyeste del med skate- og parkourområde er etableret i
et samarbejde mellem Sorø Kommune og en projektgruppe med frivillige kræfter under Sorø Sportsråd.
Det Åbne Bibliotek
I Sorø kommune har vi også stor succes med etableringen af forlængede åbningstider på vores folkebiblioteker via det åbne
ubemandede bibliotekstilbud. Interessen for den øgede tilgængelighed afspejler sig tydeligt i antallet af besøgende på de
to biblioteker i Dianalund og Sorø by.
Naturpark Åmosen
Naturpark Åmosen er Danmarks første Naturpark og er et vigtigt element i den lokale kulturhistorie i kommunen. Naturpark
Åmosen er udpeget på grund af områdets helt unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabsmæssige værdier. Naturparken udgør en sammenhængende ’fugtig’ landskabskorridor bestående af ådale, søer og moseområder, som strækker sig
45 kilometer igennem et kuperet morænelandskab.
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INPUT FRA SAMTALEAFTEN
”Medieindholdet og tilstedeværelsen på de sociale medier
omkring fritidsaktiviteter i kommunen kunne blive bedre
og mere synlig.”

Sagt i Fokusgruppen
”Der bør være større synlighed generelt
omkring de aktiviteter og muligheder byen,
uderum og naturen har at byde på”.
”Ledige lokaler kan udnyttes og være en
ressource i forhold til at skabe engagement
blandt grupper af unge, så der kan skabes
nye og gode ting.”
”Man bør se på mulighederne for at tilpasse
reglerne omkring lokalebrug og være fleksible i forhold til, hvilke byer det er. Så hvis
der er frie tider i ex. Ruds Vedby, så lav
lokale regler om, at andre brugere kan udnytte den ledige kapacitet.”

Hvad siger Vision 2022?
Vi vil værne om naturen, kulturarven og kulturen samt udvikle dem som
et aktiv i borgernes hverdag i samspil med relevante aktører som kulturinstitutioner, foreninger, organisationer m.fl.

Sorø Kommune vil

• Øge synligheden af de mange muligheder, der er for at være aktiv og
få oplevelser i naturen - både via foreningslivet og på egen hånd.
• Have et strategisk fokus på tilgængelighed og muligheder for bevægelse og motion ind i projekter i naturområder og udviklingen af byrum.

15

Tema 6:
Kulturens og idrættens talenter
Vi ønsker fortsat at understøtte udviklingen af rammerne for vores nuværende og kommende talenter

Sorø kommune har en lang tradition for at understøtte og opdyrke talenter— både indenfor
idrætten og kulturen. Men forudsætningerne
for hvordan talenter på tværs af miljøer bedst
trives, er dog forskellige og foranderlige over
tid. Vi ønsker derfor fortsat at understøtte udviklingen af rammerne for vores nuværende
og kommende talenter.
Svaret på hvordan man bedst arbejder med
talenter drejer sig ikke udelukkende om ressourcer, og svaret kan ofte være forskellig fra
aktivitet til aktivitet. I Sorø kommune mener
vi, at tæt samarbejde og dialog mellem de
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udøvende talenter, klubberne, musikskolen,
skolerne, vores lokale erhvervsliv og Sorø
kommune er essentiel for, at de bedst mulige
rammer kan blive sat. Med udgangspunkt i
talentet vil vi derfor fortsætte med at opsøge
og fremme meningsfulde samarbejder og
partnerskaber. Det er vores ambition, at disse
rammer er med til at sikre, at det er muligt for
alle at forfølge deres eget bedste indenfor en
given aktivitet. Desuden at foreningerne også
har fokus på talenterne, de møder.
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OrkesterMester
Sorø Musiske Skole deltager sammen med 2. og 3. klasserne fra
Sorø Borgerskole i projektet ’OrkesterMester’, som med støtte fra
Nordea Fonden har til formål at
sikre selvtillid, sammenhold, skolestolthed og spilleglæde til børn, deres familier, skoler og kommuner.
Efter det første års afvikling og en
forunderlig oplevelse sammen med
de andre deltagende skoler til ’OrkesterMesterFest’ med DR’s Symfoniorkester, er erfaringerne meget
positive set i lyset af, at mange 2.
og 3. klasses elever efterfølgende
har meldt sig ind i musikskolen.
TalentSport Sorø
Sorø Kommune understøtter nye
funklende idrætsstjerner via organisationen ’TalentSport Sorø’. Her
kan kommunens idrætsforeninger få støtte til særligt talentfulde
udøvere. Samtidig arbejder ’TalentSport Sorø’ løbende med at
igangsætte nye initiativer, der styrker rammerne for talentudvikling
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Ruds-Vedby Garden
Børn og unge oplever her et musikalsk fællesskab hvor der leveres musik af høj kvalitet. Garden er igennem tiden flot placeret
i diverse mesterskaber og flere deltagere
har i tidens løb gjort professionel karrier i
musikken.

Kultur og Fritidspolitik
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TEMA 7:
STORE EVENTS
Store events er med
til at styrke kendskabet
til Sorø Kommune

”

Vi skal fortsætte den
positive udvikling

Kultur og Fritidspolitik
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I løbet af kalenderåret bliver der i Sorø kommune afviklet en række større events, som
hver især trækker flere tusinde besøgende fra
store dele af landet. At events som ’Sorø Kyndelmisse Lysfest’, ’Klassisk i Sorø’, ’ Klassisk
Køredag’ og ’Sorø Jazzfestival’ kan tiltrække
omkring 10.000 endagsbesøgende er et resultat af mange timers arbejde. De mange
frivillige timer der lægges i de events, er afgørende for successen og uden dem kunne Sorø
kommune ikke tiltrække så mange gæster og
tilbyde borgerne de spektakulære oplevelser.
De er uundværlige.
Store events som disse er med til styrke kendskabet til Sorø kommune. Når de mange besøgende slår deres vej forbi Sorø kommune,
kan det skabe en lang række effekter indenfor
den lokale oplevelsesøkonomi såvel som på
bosætningsområdet. Vi skal derfor ikke holde
os tilbage fra at tænke stort, og have høje ambitioner for, hvad der kan realiseres.
Vi skal fortsætte den positive udvikling omkring vores store events, og fortsat have et
klart blik rettet imod, hvordan vi løbende kan
skabe nye og forunderlige oplevelser, som appellerer til en bred målgruppe.
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Eksempler på events
Kyndelmisse
Kyndelmisse Lysfest er én af Sorø kommunes helt
store kulturelle endags begivenheder – en begivenhed der bringer mennesker sammen, og som
tiltrækker gæster fra nær og fjern på en kold vinteraften. Til Kyndelmisse Lysfest fejres den gamle
helligdag Kyndelmisse, og markerer med lys og oplysning i mange afskygninger, at midvinter er nået,
og at lysere tider er i vente. Kyndelmisse er drevet
af frivillige og en lokal ildsjæl, der er nerven og idékvinde bag lysfesten fra dens opstart og fortsat er
det.
Sorø Jazzfestival
Med en ambition om at præsentere nutidig professionel kvalitetsjazz fremført af nogle af de bedste
danske og udenlandske musikere, bliver der hvert
år i den sidste uge af juli måned afholdt Sorø Jazzfestival. Under festivallen bliver der afholdt koncerter på tværs af hele Sorø kommune og på alle
ugens dage. Her kan man opleve af alt fra duo- og
trioformater til Big band koncerter. Festivallen er arrangeret af Victoria Teatret i samarbejde med koncertbureauet Jeronimus.
Klassisk Køredag
Hvert år på Grundlovsdag trækkes tusindvis af besøgende til Sorø bymidte, når ’Klassisk Køredag’
og mellem 1.100-1.300 klassiske biler og -motorcykler indtager byen. Eventet kan holde sin 12 års
fødselsdag i 2020, og bag arrangementet står Sorø
Museum og Steffen Beierholm som arrangører i
samarbejde med Sorø Akademi, Victoria Teatret,
Sorø Gymnastikefterskole, Sjællandske Motorveteraner, Dansk Veteranbil Klub og Sorø Handelsstandsforening.

Hvad siger Vision 2022?
Sorø Kommune vil samarbejde med borgere og
interessenter om udviklingen af levende og bæredygtige byer og lokalsamfund med natur, kultur og
historie – og med fokus på ansvarligt forbrug og effektiv ressourceudnyttelse.

Sorø Kommune vil

• Understøtte og hjælpe til at nye ideer kan blive til
virkelighed
• Via god dialog med foreninger og frivillige og skabe fælles inspiration til events, der sætter Sorø
kommune på landkortet
• På tværs af de kommunale enheder sikre godt
samarbejde med frivillige og foreningerne ved udvikling og afviklingen af store events.

Sagt i fokusgruppen
”Store arrangementer på vores torve og
pladser kan være en løftestang for lokalmiljøet.”

Kultur og Fritidspolitik
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VERDENSMÅLENE
OG VISION 2022
Sorø kommune vedtog i efteråret 2018 Vision
2022, som sætter retningen for kommunen
de næste år. Den baserer sig på FNs 17 Verdensmål som en ambitiøs ramme for, hvordan
hele kommunen skal udvikle sig og rettesnoren hvorfor arbejdet skal udfolde sig. Sorø
kommune har udvalgt 9 Verdensmål som er
yderligere opdelt i 4 temaer.
Tema 2 i Visionen har overskriften ”Levende
byer og lokalsamfund – med natur, kultur og
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historie” og denne kultur- og fritidspolitik er
skrevet med afsæt og forankring i det tema.
Sorø kommune vil samarbejde med borgerne,
foreninger og interessenter om udviklingen af
levende og bæredygtige byer og lokalsamfund
med natur, kultur og historie – og med fokus
på ansvarligt forbrug og ressourceudnyttelse.
Unikke byer og lokalsamfund – Bevægelse og
udfoldelse – værne om natur, kultur og historie
– Borgerinvolvering og nye samarbejdsformer.

Politikken og
verdensmålene
Mulighederne for at være rekreativ, dyrke
idræt og fordybe i rolige og dannende øjeblikke er mange i Sorø kommune.
En stor del af disse aktiviteter har på den ene
eller anden måde frivillige kræfter ind over.
Vi vil derfor fortsat understøtte og udvikle de
gode samarbejder mellem Sorø kommunes
mange frivillige ildsjæle, kulturinstitutionerne
og foreningslivet. Gennem dette fokus er det
vores ambition, at vi kan skabe endnu flere
meningsfulde partnerskaber og samarbejder,
der arbejder ud fra lokalt formulerede visioner
og ønsker.
En stor del af den udvikling, som vi kan se for
os over de næste 3 år, der spiller samarbejdet
med lokale aktører en central rolle. Vi vil derfor understøtte kulturlivet i lokalområderne, og
bl.a. skabe fleksible løsninger for de fysiske
rammer, så der er potentiale for at skabe mere
aktivitet.
Den opsøgende tilgang vil vi også tage med i
arbejdet med vores mange talenter. Her vi vil
opsøge og støtte meningsfulde partnerskaber,
samarbejder og projekter, der ud fra talenternes behov og ønsker styrker rammerne for talentudviklingen i Sorø kommune.

Èn kommune mange muligheder
Folkeoplysningsrådet

Aftenskoler

Foreninger i Sorø Kommune

Sorø Sportsråd

Folkeoplysningsrådet består af 8 medlemmer: 3 fra
idrætten, her en der er tilknyttet handicapidræt, 3 fra
foreningerne, 2 fra voksenundervisningen og 1 fra de
selvorganiserede.
Der er rigtig mange foreninger i Sorø Kommune
- heraf 100 godkendte folkeoplysende foreninger som tilbyder aktiviteter til kommunens borgere. Foreningerne gør en særlig indsats for at nå de børn og
unge, som ikke er aktive medlemmer i klubberne ved
bl.a. arrangementer som ’Sommerferieaktiviteter’ og
’Lørdag i Hallen’.
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Der er flere aftenskoler i Sorø kommune og her får
borgerne en bred vifte af tilbud. Man kan dyrke motion, sin interesse, lære sprog og deltage i debatskabende arrangementer og høre foredrag.
Sportsrådet er en paraplyorganisation, der varetager
idrætsforeningernes interesser. Sportsrådet koordinerer aktiviteter på tværs af de mange aktive foreninger bl.a. ’Sommerferieaktiviteter’ og ’Sportens Dag’
og er engageret i at fremme idrættens muligheder i
Sorø kommune.

Folkebiblioteket

Spillesteder

Sorø kommune har flere
lokale og (yderst professionelle) spillesteder, der giver
borgerne mulighed for at få
og høre store og mangeartede musikoplevelser i lokalområdet.

Kulturhuse

Der er 5 kulturhuse i Sorø Kommune. Husene der er fordelt geografisk
over hele kommunen, og drives alle
af frivillige, yder en stor indsats for
at skabe gode rammer for et væld af
aktiviteter. Kulturhusene skaber fællesskaber og sammenhold i lokalområderne.

Vores folkebibliotek er en af de mest velbesøgte kulturinstitutioner i kommunen.
Bibliotekets tilbud appellerer til mange
forskellige brugersegmenter og understøtter borgernes interesser og projekter
gennem de forskellige livsfaser. Biblioteket er samtidig stedet, hvor borgerne kan
mødes i uforpligtende og uformelle rammer. Biblioteket som et møde- og samlingssted spiller en stadig større rolle, og
det forventes i højere grad, at institutionen understøtter brugerstyrede aktiviteter og involverer sig i nye og anderledes
samarbejder.

Sorø Musiske Skole

På Sorø Musiske Skole kan børn mellem
2-25 år gå til musik, kunst, drama eller
animation. Udover at lære generelle færdigheder inden for de enkelte kunstarter,
som de kan bygge videre på og udvikle
gennem årene, lærer de også at arbejde
sammen og indgå i kreative fællesskaber. Skolen arrangerer store fælles forestillinger, hvor alle kunstarterne spiller
med. Sidst var det jubilæumsforestillingen Alice, der var en nyfortolkning af den
gamle klassiker om Alice i Eventyrland.

Museerne

Udover at være et samlingspunkt for kulturelt interesserede borgere sætter
museet også regelmæssigt ved sine særudstillinger Sorø på det nationale
landkort. Med sine partnerskabsaftaler tilbyder museet dannelse for børn,
unge og ældre, ligesom museet tilbyder populære og nyskabende undervisningstilbud til skolerne.

Kultur og Fritidspolitik
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Sådan blev politikken til

- studietur, workshops og samtaleaftener
Ved udarbejdelsen af denne politik har Kultur- og
fritidsudvalget opsøgt viden og inspiration fra flere
forskellige steder. Udvalget var sammen med flere
fra administrationen på besøg hos Kultur- og fritidsafdelingen i Faxe kommune og fået videre inspiration til, hvordan de har udviklet området.
I flere år har Kultur- og fritidsudvalget været gæster
på Kulturmødet på Mors. Her har et mangfoldigt tilbud af debatter, samtaler og oplevelser givet inspiration og ny viden om, hvordan kultur- og fritidslivet
kan udvikles i en kommune som Sorø.
Som en ny proces har kultur- og fritidsudvalget
valgt at inddrage de mange aktører helt tidligt i processen med at udarbejde og skrive en politik. Det
er gjort for at sikre så stor viden og indsigt i områderne, som skal løfte politikken ud og arbejde, og
forsøge at skabe større ejerskab og forståelse for,
hvorfor den er kommet til at se sådan ud.
Der har været nedsat en Fokusgruppe på 15 personer, der alle repræsenterer forskellige områder
af kultur- og fritidslivet. Dernæst har vi afholdt 4
samtaleaftner fordelt i Sorø kommune. De 4 forskellige temaer var afsæt for hver af de 4 aftener.
•
•
•
•

kulturen i hverdagen & livet i byen
Ildsjæle i Kulturlivet
Lokalsamfund og tilgængelighed
Motion, bevægelse og idrættens muligheder

36 Kultur og Fritidspolitik

Her kunne alle møde op – borgere, aktører, interessenter og alle med interesse for at præge og påvirke, hvordan politikken kan rumme det store felt,
den skal. Der var stort fremmøde og ikke mindst
stort engagement og talelyst på alle 4 aftener.
De mange input er blevet opsamlet og input er
præsenteret i politikken. Alle deltagere har givet et
stærkt fingerpeg om, hvad der er vigtigt, hvad man
er optaget af, og helt konkret også praktiske problemer som kan skabe hindringer eller frustrationer
i hverdagens fritidsliv.
Det er ønsket, at de mange aktører skal leve i kultur- og fritidspolitikken og at den skal leve og være
udfoldet ude blandt de mange. Derfor siger udvalget stort tak til de mange engagerede borgere i
Sorø kommune, der har brugt tid og energi på at
bidrage og give meninger til kende. Mange gode
ideer og tanker er kommet frem til gavn og glæde
for fællesskabet.
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