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INDSATSER

Baggrund
I Lemvig Kommune er fællesskaber og 
deltagelse i foreningslivet og det kultu-
relle liv væsentligt for den enkelte og for 
samfundet generelt. Forenings- og kul-
turlivet skaber samhørighed, sammen-
hold, sammenhængskraft og en lokal 
stedsspecifik identitet.

Fritids- og Kulturområdet spiller en vig-
tig rolle i forhold til et sundt og godt liv 
i Lemvig Kommune. Fritid og kultur er en 
vigtig ressource i forhold til generel triv-
sel, turisme, bosætning og tiltrækning af 
både arbejdskraft og arbejdspladser.  

I strategi for Fritid og Kultur er der fem 
områder, som vi har særligt fokus på i den 
kommende periode:

•  Foreninger og institutioner

•  Børn og unge

•  Udeliv

•  Samarbejde, synlighed og udsyn

•  Kunst og kulturarv.

Foreninger og institutioner
Foreningslivet er sammen med fritidsfa-
ciliteterne og kulturinstitutionerne fun-
damentet for de mangfoldige fritids- og 

kulturtilbud, vi har i Lemvig Kommune. Vi 
udvikler og fremtidssikrer Lemvig Kom-
munes fritidsfaciliteter og kulturinstituti-
oner. Vi vil sikre et bredt og varieret ud-
bud af aktive foreninger og institutioner 
inden for fritids- og kulturområdet, som 
kan give borgerne mulighed for at leve et 
sundt og aktivt liv og indgå i fællesskaber.

Fritidslivet er en vigtig del af borgernes 
liv. Vi vil sikre gode rammer og under-
støtte aktiviteter og et foreningsliv i for-
andring.

Kulturområdet i Lemvig Kommune er 
kendetegnet ved små, stærke kulturinsti-
tutioner med individuelle særpræg. Insti-
tutionerne sikrer, at borgerne har adgang 
til centrale kulturelle tilbud lokalt, såsom 
musikskole, bibliotek, biograf og museer. 
Herudover er der en række foreninger, 
som tilbyder kulturelle arrangementer.

Institutionerne og foreningerne fungerer 
som kommunens kulturelle base og un-
derstøtter den folkelige kultur i Lemvig 
Kommune.

Fortsættes næste side...

►  STRATEGI FOR 

Fritid og Kultur

Foreninger og institutioner
► Understøtte foreningernes og institutionernes generelle arbejde, udvik- 
 ling og drift.

► Fremme det brede fritids- og kulturtilbud.

► Understøtte uddannelse af frivillige og instruktører til at tage aktivt del i  
 foreningsarbejdet.

► Støtte udviklingen i hallerne med fokus på potentialer og kapacitet.

► Understøtte frivillighed generelt inden for fritids- og kulturlivet.

Børn og unge
► Sikre, udvikle og understøtte gode fritidsaktiviteter for unge. Det gælder  
 for aktiviteter i regi af foreninger, klubber og fritidsundervisning.

► Udvikle en lokal kulturkanon, så alle børn og unge i Lemvig Kommune i  
 løbet af deres skolegang møder den lokale kultur og kulturarv.

► Understøtte samarbejdet mellem skoler, daginstitutioner og fritids- og  
 kulturlivet.

► Arbejde for rekruttering og fastholdelse af unge i forenings- og kulturli- 
 vet.

► Understøtte tilblivelsen af nye, kreative kulturmiljøer for unge.

Udeliv
► Understøtte, at eksisterende muligheder for aktiviteter i uderummene  
 synliggøres og benyttes.

► Udbrede kendskab til Unesco Global Geopark Vestjylland.

FDF Lemvig fanger krabber. Foto: Ole Margon

https://www.verdensmaalene.dk/maal/11
https://www.verdensmaalene.dk/maal/10
https://www.verdensmaalene.dk/maal/3


STRATEGI FOR FRITID OG KULTUR 45  44 STRATEGI FOR FRITID OG KULTUR

...fortsat fra forrige side

Rigtig mange frivillige er tilknyttet for-
eningerne og institutionerne på fritids- 
og kulturområdet. De er en stor og vigtig 
ressource, som vi aldrig må tage for givet.

Vi vil understøtte og udvikle frivillighe-
den på fritids- og kulturområdet og bi-
drage til rekruttering og kompetenceud-
vikling.

Børn og unge
Børn og unge i hele kommunen skal stif-
te bekendtskab med foreningsliv, frivil-
lighed, kunst og kultur. Det er med til at 
danne dem til aktive medborgere.

Vi har fokus på, at børn og unge skal 
møde det folkeoplysende foreningsliv, 
kunst og kultur i hverdagen på skolerne 
og i daginstitutionerne samt i deres fritid. 
Derfor vil vi samarbejde med foreninger 
og kulturinstitutioner om aktiviteter for 
børn og unge, der kan give dem indsigt 
i det lokale foreningsliv, de lokale kultu-
relle værdier, kunst i lokalområdet samt 
vores lokalhistorie og kulturarv.

Børn og unge skal inviteres ind i interes-
sefællesskaber, hvad enten de interes-
serer sig for sport, friluftsliv, teater eller 
musik.

Unge skal have steder, der er deres, og 
hvor de kan indgå i relevante aktiviteter 

og have meningsfulde møder og fælles-
skaber.

Vi vil støtte vækstlaget inden for fritids-
livet og kulturlivet ved at give børn og 
unge redskaber til medansvar, medbor-
gerskab, iværksætteri og engagement. 
Vi vil bidrage aktivt til kreative miljøer for 
unge.

Udeliv
Lemvig Kommune er rig og mangfoldig 
på natur. Udeliv er også byliv, og vi vil ud-
vikle tilgængeligheden og aktiviteterne i 
uderummene i samarbejde med fritids- 
og kulturaktørerne.

Et aktivt udeliv styrker trivslen og skal 
være en naturlig del af borgernes hver-
dag. Der er stor interesse for udendørs 
aktiviteter, og vi vil støtte op om fremti-
dens motionsmønstre.

Udendørs aktiviteter kan både være stil-
lesiddende og meget aktive og kan frem-
me sundhed, trivsel og livskvalitet.

Samarbejde, synlighed og udsyn
Samarbejde og netværk er af væsentlig 
betydning for fritids- og kulturlivet i Lem-
vig Kommune. Vi fastholder og udvikler 
de brede samarbejder for at sikre borgere 
og turister et mangfoldigt fritids- og kul-
turtilbud. Det gælder både samarbejde 

med andre kommuner og internt mellem 
foreninger og aktører i kommunen.

Som en mindre kommune med mange 
små, selvstændige aktører er samarbejde 
og netværk afgørende for opbygningen 
og tilstedeværelsen af et kulturelt og 
kunstnerisk miljø til glæde for borgerne. 
Samarbejde gør det bl.a. muligt at have 
tilbagevendende begivenheder som 
Lemvig Kulturnat og Spil Dansk Ugen.

Lemvig Kommune deltager i flere regi-
onale samarbejder på fritids- og kultur-
området. Med et blik ud i regionen og i 
resten af verden skal vi hente nye ideer, 
som kan inspirere og løfte det lokale fri-
tids- og kulturliv. Samtidig giver netværk 
og samarbejde mulighed for, at vi mere 
bredt kan vise, hvad Lemvig Kommune 
har at byde på.

De mange tilbud på fritids- og kultur-
området skal kendes af så mange som 
muligt. Det skal være nemt at få overblik 
over, hvilke tilbud der er på fritids- og kul-
turområdet i hele kommunen.

I samarbejde med foreningerne og in-
stitutionerne vil vi styrke synligheden af 
fritids- og kulturlivet, hvordan man bli-
ver en del af fællesskaberne, og hvordan 
man finder frem til tilbuddene.

Vi skaber fællesskab indadtil og synlig-
hed udadtil – lokalt, regionalt, nationalt 
og internationalt.

Kunst og kulturarv
Kunst beriger, danner, underholder, in-
volverer og stiller spørgsmål ved det 
etablerede. Kunst skaber liv, refleksion, 
samtale og giver os mulighed for at mø-
des om nye fortællinger.

Derfor vil vi bruge kunsten aktivt i udvik-
lingen af Lemvig Kommune. Den skal be-
lyse og fortolke vores egns særkende og 
de særlige potentialer og udfordringer, vi 
som kommune står overfor – og vise os 
nye veje frem.

Vi vil skabe overblik over de mange kunst-
værker, der allerede findes i det offentlige 
rum i Lemvig Kommune. Overblikket skal 
synliggøres og formidles, så kunsten kan 
komme borgere og turister til gode.

Lemvig Kommunes Vision for kunst i det 
offentlige rum binder fremtidige kunst-
projekter i det offentlige rum sammen 
med vores lokalhistorie og kulturarv.

Når vi kender fortiden, kan vi forstå nuti-
den og lave planer for fremtiden. Derfor 
er vi optaget af fortællingen om vores 
fælles kulturarv og historie. Vi lægger 
vægt på, at den er vedkommende for 
borgerne.

Samarbejde, synlighed og udsyn
► Fremme netværk og samarbejder, der kan styrke kunstneriske og kultu- 
 relle miljøer i kommunen.

► Arbejde for tværfaglige samarbejder med eksempelvis sundhedsområ- 
 det.

► Fremme samarbejder med henblik på events.

► Understøtte et aktivt kulturliv med en bred vifte af arrangementer og  
 oplevelser året rundt i hele kommunen.

► Arbejde for øget synlighed af fritids- og kulturlivet.

► Understøtte internationale samarbejder, fx via Europæisk Kulturregion  
 og ved at undersøge muligheden for Erasmus-akkreditering.

► Understøtte aktiviteter med musik og sang, hvilket fremmer fællesska- 
 ber og trivsel.

Kunst og kulturarv
► Gøre kunsten i det offentlige rum kendt og tilgængelig for alle.

► Gøre litteratur og viden i alle former tilgængelige for alle aldersgrupper.

► Sikre, at alle har adgang til viden om fortiden og vores kulturarv.

► Styrke den fælles fortælling om Lemvig Kommune gennem kunst og  
 kulturarv.

► Sikre, at kunstprojekter i det offentlige rum fremover udføres efter Vision  
 for kunst i det offentlige rum.  

Indsatser fortsat

Foto fra Teater Fluks’ vandringsforestilling i Thyborøn BETONKADAVER 2021. Foto: Line Lybek Witt, Teater Fluks
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