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ForordIndhold

Middelfart Kommune har et rigt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv. Det skaber oplevelser, 

der bevæger os; fællesskaber der engagerer os; og det beriger os med en større livskvalitet, 

der hvor vi lever og bor. Og det skal vi dyrke og udvikle.

Med strategien bygger vi videre på den store mangfoldighed og det stærke enga-

gement, der findes overalt i kommunen. Samtidig sætter vi en fælles retning for at 

styrke og udvikle Middelfart Kommunes særlige kultur- og fritidsliv – alt det som giver 

liv i krop og sjæl hos borgerne i Middelfart Kommune og vores gæster.

Som kommune skal vi gå forrest i at skabe de bedste vilkår for at styrke engage-

ment og initiativ til at deltage i aktive og sunde fællesskaber. Vi skal bakke op om 

foreningerne og kulturaktørerne, da de hver for sig, i samarbejde på tværs eller i 

samspil med kommunen, virksomheder og andre interessenter er fundamentet for 

vores kultur- og fritidsliv.

I efteråret 2020 har vi haft en åben dialog med en række kultur- og fritidsaktører, 

hvor vi har spurgt hvad Middelfart Kommunes kultur- og fritidsliv skal kunne for at 

skabe oplevelser, fællesskaber og livskvalitet for borgerne. Det har vi gjort, fordi vi har 

et ønske om, at strategien lægger op til samarbejde og handling. Som kommune er vi 

en vigtig aktør i kultur- og fritidslivet, men i fællesskab kan vi endnu mere.

Kultur- og Fritidsområdet er en del af den spændende udvikling, der i disse år ken-

detegner hele Middelfart Kommune. Denne strategi indeholder derfor også vores 

aftryk på visionen for børn- og ungeområdet ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” 

samt på ”DK 2020 Klimaplan”.

Vi glæder os til - med denne strategi i hånden - at skulle samarbejde med jer om at 

videreudvikle og styrke vores levende kultur- og fritidsliv, og sammen skabe endnu 

flere gode oplevelser, fælleskaber og livskvalitet for alle borgere i Middelfart Kommune.

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget d. 9. februar 2021

    Lars Vigsø (formand)

 Esben Erichsen Steffen Daugaard

 Kim Lund Peter Storm
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Fakta-ark om
kultur og fritidslivet i Middelfart Kommune

Middelfart kommune har 110 idræts- og spejderforeninger. 

Heraf er 9 maritime foreninger med et stødt stigende medlemsantal. 

Der er også 8 spejderforeninger der tilsammen samler 553 børn og unge.

En 
levende 
strategi

Dialogen med kultur- og fritidsaktører i efteråret 2020 

peger på en central ting: Kultur- og fritidslivet skal give 

os oplevelser, fællesskaber og livskvalitet.

Det skal give os oplevelser – store som små - der be-

væger os. Det skal medvirke til, at vi bevæger os fysisk 

med krop og sanser, og at vi bliver bevæget og udfor-

dret mentalt med nye perspektiver og indsigter.

Det skal give os aktive fællesskaber, hvor den enkelte giver noget af sig selv, hører 

til og sammen med andre med samme interesse og skaber nye oplevelser for sig selv 

og andre.

Tilsammen skal kultur- og fritidslivet give os en øget livskvalitet, hvor vi vokser som 

mennesker, og har friheden til at dyrke vores interesser og begejstring, så det giver 

indhold og mening i tilværelsen, og så vi får overskud til at deltage og invitere andre 

ind i nye fællesskaber og oplevelser.

Vi ser strategien som et levende dokument, der lægger op til handlinger og som kan 

bruges som et aktivt redskab for såvel kommunen, foreninger, organisationer, borge-

re og andre bidragsydere. Derfor har strategien det overordnede formål at:

• Skabe fokus og retning for de ind-

satser, som sættes i gang på Kultur- og 

Fritidsområdet.

• Være grundlag for aktive prioriterin-

ger. Med tilvalg følger også fravalg, og 

strategien skal afspejle, at der er noget, 

som vi ønsker at have særligt fokus på.

• Skabe grobund for samarbejde og 

gode match mellem kommunen, 

foreninger, organisationer og 

virksomheder.

• Inspirere til handling og lyst til at 

involvere sig til glæde for alle borgere.

Fællesskaber

Oplevelser

Livskvalitet

Antal medlemmer
i foreningerne 

40%
af borgerne er foreningsaktive

Frivillige

25,5%
(ca. 10.000) er frivillige minimum 

månedligt. Der er 340 frivillige 

under 25 år i idrætsforeninger.

Museerne 2019
Både CLAY – Keramikmuseum, Middelfart Museum 

og Humlemagasinet oplever en fremgang i 

besøgsantal. I 2019 havde de tre museer tilsammen 

71.420 besøgende. I 2018 var der 64.830.

Bibliotekerne 2019
Bibliotekerne havde i 2019 

i alt 335.755 besøgende og 

de stod for 143 forskellige 

arrangementer og aktiviteter.

Her er i alt 12 

kommunale eller 

selvejende haller 

og fire kunstgræsbaner

BESØGSANTAL

Fjelsted-Harndrup 
Gymnastikforening 
(1039 medlemmer)

Golfklubben 
Lillebælt 

(895 medlemmer)

Svømmeklubben 
Delfinen 

(760 medlemmer)

MG og BK 
fodbold 

(708 medlemmer)

Brenderup 
Idrætsforening 

(607 medlemmer)

Gelsted gymnastik- 
og idrætsforening 
(519 medlemmer)

NOGLE AF DE STØRSTE 
IDRÆTSFORENINGER I KOMMUNEN ER:

VIDSTE DU
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TEMA 1 
Kultur- og fritidsoplevelser for alle

Alt det, der beriger os og binder os sammen, findes i høj grad i kultur- 

og fritidslivet. Det er her, vi bliver underholdt og skaber noget, og her, 

vi spejler os. Det er i kultur- og idrætslivet, vi mødes om interesser, hvor 

vi opbygger fællesskaber og hvor vi finder fælles glæder. Det er også 

her, vi kan blive udfordret - endda provokeret - til nye tanker, ny indsigt, 

selvransagelse og holdninger.

Et levende demokrati har brug for at blive udfordret og for at blive 

fortolket. Og det bliver det i kulturlivet. For i et demokrati brydes hold-

ninger og synspunkter ikke kun fra talerstole, men også på scener, i 

mikrofoner, i litteratur, i malerier, installationer, i musikken og meget 

andet. Det handler om frihed, og om åbenhed for alt det, vi ikke nød-

vendigvis er enige i. På samme måde spiller foreningskulturen en vigtig 

rolle for fællesskaber og demokrati, og forenings- og forsamlingsfri-

heden er rodfæstet i vores grundlov og kultur. Vi har derfor på mange 

måder brug for vores kultur- og foreningsliv.

Middelfart Kommune har et rigt og mangfoldigt kultur- og forenings-

liv, som vi sammen skal understøtte og udvikle. Kultur- og fritidslivet 

skal være åbent, så alle der ønsker at deltage, kan deltage uanset bag-

grund og niveau. Sammen skal vi give de bedste betingelser for aktive 

fællesskaber og bevægende oplevelser.

Som kommune skaber vi oftest rammerne, men det er borgerne og 

foreningerne, som skaber indholdet, fællesskaberne og energien i ak-

tiviteterne. Vi ved også, at selvom det er aktiviteten, der tiltrækker, så 

er det relationerne, der fastholder. Det er således fælleskabet, der er 

afgørende for, om man ”bliver hængende” i foreningslivet og aktivite-

terne. Vi skal derfor understøtte åbne fællesskaber, der inviterer nye 

deltagere ind i deres aktiviteter, så alle kan have et aktivt fritidsliv.

Middelfart Kommune vil med denne strategi sætte fokus på en række 

emner, som er særligt vigtige i de kommende år, og som kan sætte ret-

ning for aktive prioriteringer og samskabelse med en lang række aktø-

rer, således at vi i fællesskab kan løfte kultur- og fritidslivet i Middelfart 

Kommune til nye højder.

Sammen kan vi mere
Et godt kultur- og fritidsliv er et fælles ansvar for kommune, foreninger, kulturaktører, 

borgere, virksomheder mv. Derfor skal der være en tydelighed om, hvad kommunen 

og hvad kulturlivet/ foreningerne/ andre aktører kan i det samarbejde. Her er det 

præciseret, hvad vi hver især kan bidrage med.

”D
et e

r aktiviteter, der tiltrækker, men relationer der fastholder.”

(Fo
rsk

ningsprojektet ”Fre
mtid i Forening?”, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), 2015)

Hvad kan 
kommunen?
• Foreningsudvikling. 

Kommunens opgave er at understøtte foreninger 

og borgergrupper ved at være let tilgængelig og 

skabe tydelighed om de kultur- og fritidstilbud, 

der er i kommunen. På fritidsområdet er der 

ansat en fritidskonsulent, som har til opgave at 

være foreningernes ”indgang” til kommunen, 

samt at hjælpe foreningerne med deres behov. 

På Kulturområdet har Middelfart Kultur & 

Bibliotek samme rolle.

• Brug af faciliteter 

Sørge for nem bookning af faciliteter og brug af 

kommunale lokaler, bl.a. via digitale løsninger 

og handicapadgang.

• Understøtte etableringen af nye aktiviteter og 

tendenser i lokalområdet, fx e-sport, padel 

tennis og disc-golf.

• Afholde fællesmøder og temamøder til 

inspiration, fx temadage om fundraising, 

”puljens dag”, foreningsudvikling i samarbejde 

med DGI, Åben Skole og inklusion.

• Understøtte foreninger, borgergrupper og 

lokalråd med udvikling og etablering af egne 

nye lokale fritidsinitiativer og projekter.

Hvad kan foreninger og 
kulturlivet mv. selv gøre?
Være nysgerrige, udviklingsorienterede og 

eksperimenterende for dermed åbne for en 

bredere deltagerskare, så der er kultur- og 

fritidsoplevelser til alle.

• Søge støtte og inspiration i 

interesseorganisationer, samt samarbejde med 

lokale institutioner og virksomheder.

• Danne lokale netværk, møder og uformelle 

samarbejder på tværs.

• Sørge for synlighed og tilgængelighed, så 

fx kontaktoplysninger til foreningen fremgår 

tydeligt.
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Hvad kan vi sammen?
• Sammen kan vi skabe flere kultur- og 

fritidsoplevelser i nye rammer og på nye steder, 

så vi giver flere lyst og mulighed for at deltage 

i vores fællesskaber og flere får øjnene op for 

den livskvalitet kultur- og fritidslivet kan give.

• I et samarbejde mellem kommunale institutioner 

og idrætsforeninger kan flere borgere hjælpes 

og inviteres ind i sunde og aktive fællesskaber.

• Der kan gøres en indsats for at skabe en 

løbende dialog og koordinering af kulturlivet 

i kommunen mellem de mange kulturaktører, 

virksomheder og andre bidragsydere.

Få kulturen ud til folk
Der er mange gode kulturelle oplevelser ved at 

gå på museum, besøge gallerier eller deltage i 

arrangementer på de eksisterende kulturinstitutioner. 

Vi skal fortsat samarbejde med de mange dygtige 

kunstnere og ildsjæle om at understøtte dette.

Der er dog også mange gode perspektiver i at 

arbejde med, hvordan kulturoplevelser i højere grad 

kan blive en del af byrummet, lokalsamfundet og der 

hvor folk færdes og bor. Kulturregion Trekantområdet, 

Middelbart Kultur & Bibliotek og Billedkunstrådet vil 

derfor arbejde på at få kommunens kunstsamling og 

flere kulturarrangementer ud til folk i byrummene, på 

skoler, institutioner og plejehjem, for dermed skabe 

glæde, oplevelser for flere borgere og udenfor de 

traditionelle kulturinstitutioner.

Økonomisk støtte 
til Kultur- og Fritidsliv
Børn-, Kultur og Fritidsudvalget råder over en række 

puljemidler, der understøtter arrangementer og 

udviklingstiltag i Kultur- og Fritidslivet. Nogle af disse 

midler fordeles via Fritidsrådet. Det er den politiske 

ambition, at disse midler i højere grad understøtter 

etablering og opstart af nye projekter og initiativer, 

fremfor ”varig” støtte til eksisterende tiltag.

Kulturregion Trekantområdet
Middelfart Kommune er en del af Kulturaftalen 

2021-2025 mellem Kulturministeren og Kulturregion 

Trekantområdet. Her indgår kommunen i et 

samarbejde om at udvikle Trekantområdet som en 

kulturmetropol, hvor områdets borgere, gennem 

deres efterspørgsel og aktive deltagelse i kulturtilbud, 

er med til at udvikle et aktivt kulturliv, og hvor 

kulturaktører tænker på tværs og i fællesskab 

skaber et rigt og varieret kulturliv gennem stærke og 

mangfoldige netværk. Dette arbejde prioriteres.

Lige adgang for alle til 
foreningslivet
Lige adgang for alle til foreningslivet er en 

fundamental værdi, og allerede i dag findes der 

gode eksempler på fritidstilbud, som er tilrettelagt 

til børn og unge med særlige behov eksempelvis 

Middelfart United (fodbold) og Lykkeliga (håndbold). 

Men flere kan have glæde af foreningslivet – også på 

”normale” vilkår. Her kan Parasport Danmark hjælpe 

foreninger med råd og vejledning til, hvordan man 

have medlemmer med en form for handicap til glæde 

for begge parter.

Parasport
Særlig holdsport kan være udfordret i forhold til at 

have nok deltagere, når der er tale om parasport. 

Derfor intensiveres samarbejde med Trekantsområdet 

også på dette punkt, således at tilbud i andre 

kommuner kan komme borgere i Middelfart Kommune 

til gode og omvendt. Her vil eksempelvis fælles 

deltagelse for Trekantsområdet i ”Special Olympics” 

være en del af indsatsen, men den egentlige 

målsætning er, at flere med handicap kan få et sundt 

og aktivt fritids- og foreningsliv.

Middelfart Kommune som 
kompetent samarbejdspartner
• At kommunen er en let tilgængelig og kompetent 

samarbejdspartner for kultur- og fritidslivet

• Fremmer lokale initiativer

• Faciliterer, igangsætter og understøtter initiativer, 

der skaber kultur- og fritidsoplevelser for alle i 

samarbejde med lokale, regionale og nationale 

samarbejdspartnere

    
     

      
  Ambition for tema 1
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Vi ønsker, at alle borgere i Middelfart Kommune oplever en stolthed over 

det sted, hvor de lever og bor. At de oplever, at der også i deres lokalområde 

sker noget særligt, som man kan engagere sig i. Derfor skal kultur- og fritids-

livet tage udgangspunkt i det lokale, i traditioner og de nære kvaliteter. Det 

er her tingene starter. Og det er her stoltheden rodfæstes, når noget folder 

sig ud og pludselig rækker langt udover kommune- eller landegrænser. Eksem-

pelvis når Søren Kragh Andersen fra Strib vinder etaper i Tour de France, når 

forfatteren Kirsten Thorup fra Gelsted modtager Nordisk Råds Litteraturpris, 

eller når Fjeldsted Speedway vinder DM eller udklækker en ny europa- eller 

verdensmester.

I Middelfart Kommune har vi således også et kultur- og fritidsliv, der rager 

op i landskabet og på den nationale – og internationale scene:

CLAY Keramikmuseum er nordens største specialmuseum for keramisk 

kunst, kunsthåndværk og design. CLAY og den smukke museumsbygning er 

bogstavelig talt funderet i Middelfart-ler. Museet rummer både særudstillin-

ger og en omfattende samling af både dansk og international keramik af høj, 

kunstnerisk kvalitet.

Middelfart Museum varetager kulturhistorien for nyere tid i Middelfart Kom-

mune og har et særligt fokus på psykiatrihistorien i Danmark. Med projektet 

MIND og MINDWALK vil museet åbne døren til den psykiske verden, og bruge 

historien som udgangspunkt til at sætte fokus på nutidens psykiatri og mental 

sundhed.

Trekantområdets Festuge sætter hvert år spot på det fantastiske kulturliv 

i vores område. Kulturinstitutioner, foreninger og frivillige i Billund, Fredericia, 

Haderslev, Middelfart, Kolding, Vejen og Vejle udvikler kulturlivet i fællesskab 

og skaber sammen en vild uge med overraskende begivenheder. Festugen er 

finansieret af Kulturregion Trekantområdet, de syv kommuner, Kulturministeri-

et og private fonde og sponsorer.

Gelsted Marked afholdt det første marked i 1988 med 25 kræmmere inkl. 

heste og smådyr. I dag er det et af de store nationale kræmmermarkeder - 

og med mange faste traditioner. Her kommer 350 kræmmere og ca. 60.000 

besøgende i løbet af de tre dage i uge 33 hvert år. Markedet har opnået en 

meget stor popularitet som et klassisk kræmmermarked, hvor der pruttes om 

priserne. Det var Gelsted Marked, som startede “Børnemarked”, hvor børn kan 

sælge alt fra børneværelset – et fænomen som siden har bredt sig til resten 

af Danmark.

TEMA 2 
Middelfart i Front

Rock Under Broen – Danmarks fedeste endagsfestival – giver en hel dag fuld 

af stemning og god musik under Den Nye Lillebæltsbro på den smukke side af 

Lillebælt. Festen er for alle – både børn, voksne og barnlige sjæle. Det er en 

festival, der fastholder alle de traditioner, som tusindvis af stamgæster kender 

og elsker, men som også formår at forny sig, og som i 2021 kan fejre 30 års 

jubilæum.

Hindsgavl Festival er én af Europas førende internationale klassiske kam-

mermusikfestivaler – med kant mod helt ny musik. Den finder sted i et kon-

centreret, sammenhængende forløb over otte til ni dage, hvor musikere og 

publikum bor side om side i de smukke omgivelser på Hindsgavl Slot. Festiva-

len har eksisteret siden 1951. Her er både plads til internationale navne og 

unge nye talenter.

Bag disse store kultur- og fritidsinstitutioner og arrangementer er en lang 

række kultur- og fritidsaktører, der tilsammen danner et mangfoldigt kultur- og 

fritidsliv, hvorfra begivenheder og talenter med evner og flid kan udfolde sig.

Etablering af en keramiksti mellem Middelfart 

bymidte og CLAY – Keramikmuseum, der skaber en 

fysisk og kulturel forbindelse mellem byen og CLAY for 

borgere og besøgende udefra.

Tiltrækning af større kultur- og idrætsevents, der 

engagerer og giver borgerne oplevelser og fællesskab. 

Samtidig skal vi understøtte lokale projekter, der kan 

udvikle sig til nye kultur- og fritidsarrangementer på 

tværs af kommunen. Nogle arrangementer kan være 

så store, at de går på tværs af kommunegrænser, 

hvorved samarbejdet med Trekantområdet har en 

vigtig rolle.

Støtte Middelfart Museum i udviklingen og etab-

leringen af projektet MIND og MINDWALK, herunder 

etablere et samarbejde med frivillige sociale for-

eninger, som kan give en lokal og faglig kvalitet til 

projektet.

    
     

      
  Ambition for tema 2

Kultur- og Fritidsstrategi   side 11
Middelfart Kommune



Kultur- og Fritidsstrategi   side 13
Middelfart Kommune

Vi er en kommune med gode fysiske rammer for fælles oplevelser. I vores byer 

og landsbysamfund findes gode faciliteter - og vores natur giver rig mulighed for 

spontane eller organiserede oplevelser på vandet, i skoven eller i det åbne land.

I Middelfart Kommune arbejder vi for, at der er gode og indbydende fritids-

faciliteter til rådighed for borgerne. Det betyder, at vi løbende renoverer og 

bygger nyt i forhold til, hvad økonomien tillader og de politiske prioriteringer.

Derudover kan eksisterende udearealer og udendørsfaciliteter på legepladser, 

skoler og i byrum få nyt liv, hvor der let kan skabes adgang og mulighed for 

lokale initiativer, der opfordrer til fysisk aktivitet og leg, samt socialt samvær 

på tværs af aldersgrupper.

Samlingssteder
Men bygninger og faciliteter er ikke nok i sig selv. Byrådet har allerede fokus 

på at skabe inkluderende mødesteder og faciliteter, der kan sætte rammen for 

aktive og kreative fællesskaber. Det skal være nemt at mødes i et fællesskab. 

Det underbygges af etableringen af ”samlingssteder” rundt omkring i kommu-

nen, hvor lokalråd og lokale ildsjæle spiller en stor rolle.

Målet er, at flere mødes i sunde aktiviteter og meget gerne på tværs af for-

eninger og borgergrupper. Vi vil derfor understøtte, at flest mulige aktiviteter 

sker ved og i de faciliteter, hvor vi samles i dag. Dertil skal vi arbejde med at 

optimere de nuværende faciliteter til brugernes behov, nye bevægelsesvaner 

og flere brugergrupper.

TEMA 3 
Samlingssteder og faciliteter

Outdoor
Middelfart Kommune har mange, meget forskellige naturområder der rummer 

muligheder for både spontane aktiviteter og et aktivt friluftsliv. Det er der også 

mange der benytter sig af – både via foreningsaktiviteter og i mere spontane, 

og selvorganiserede grupper. Mountainbike og Disc-golf er eksempler på til-

tag, der har fundet vej til skov- og naturområder, ligesom Stand-up padling er 

et nyt alternativ til kajak og andre former for sejlads på vandet.

Friluftsliv handler om at bruge naturen til ophold eller aktiviteter, der giver 

en oplevelse af at komme nærmere naturen og af at forholde sig til naturen 

fysisk og/eller mentalt. Mange oplever friluftsliv som en ressource til sundhed 

og velvære.

Der er således et stort potentiale i at bruge naturen mere til fritidsaktiviteter, 

men i respekt for omgivelserne og naturen. Det kan ske gennem forskellige 

former for outdoor-idræt og samt ved at etablere flere outdoor-faciliteter, men 

i lige så høj grad ved at formidle og introducere flere borgere til aktiviteter i na-

turområderne. Shelters er eksempelvis allerede en populær måde at overnatte 

i naturen på, og som findes flere steder i kommunen.

Nem mulighed for bookning af faciliteter og brug af 

kommunale lokaler.

Øget samarbejde om at udnytte faciliteterne bedre, 

eksempelvis en bedre og mere effektiv/fleksibel udnyt-

telse af hallerne og andre typer fritidsfaciliteter, samt 

at flere foreninger kan bruge samme lokaler.

Beskyttelse og benyttelse. Øget fokus på at flere 

bruger de mange muligheder, der er i naturen – både 

til organiserede og spontane aktiviteter eller til indi-

viduelle fritidsaktiviteter - samtidigt med, at vi passer 

på naturen.

Øget af brug af de lokale samlingssteder og kom-

munale lokaler med henblik på, om der er skabt mere 

liv og aktivitet i lokalområderne.

    
     

      
  Ambition for tema 3

Kultur- og Fritidsstrategi   side 13
Middelfart Kommune



Kultur- og Fritidsstrategi   side 15
Middelfart Kommune

VERDENSBORGER BÆREDYGTIGHED BEVÆGELSE ATTRAKTIV

FRA 
MIDDELFARTBARN
TIL VERDENSBORGER

En vigtig del af strategien er, hvordan kultur- og fritidsområdet kan understøtte og bidrage 

til visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”, ved at skabe oplevelser, fællesskaber og 

livskvalitet for børn og unge.

Kultur- og fritidslivet rummer oplevelser og fællesskaber, der kan noget 

andet end fællesskaberne i skoler og institutioner. Børn og unge indgår i andre 

sammenhænge, hvor de kan udfordres og vokse på nye måder – og hvor andre 

sider kommer frem både fagligt og socialt. Børn og unge i Middelfart Kommu-

ne skal derfor have de bedste muligheder for at være værdifulde deltagere i 

deres fritid.

TEMA 4 
Fra Middelfartbarn til Verdensborger

I Kultur- og Fritidsstrategien sættes særligt fokus på visionens pejlemærke 

”bevægelse”. Det er gældende på tre måder: den fysiske bevægelse, når 

børn og unge i aktive fællesskaber lærer med kroppen forrest, den mentale 

bevægelse, når børn og unge i kulturoplevelser får udvidet deres perspektiver 

og den organisatoriske bevægelse, når kommunen og dens institutioner 

kan arbejde med eksempelvis ”dannelse”.

En selvstændig målsætning i den forbindelse er, at børn og unge i Middelfart 

Kommune ikke kun bliver brugere af kultur- og fritidstilbud, men også lærer at 

bidrage til at skabe fritidstilbud, for uden frivillige og lokalt engagement er der 

ingen arrangementer eller fritidsliv. Altså at forudsætningen for de tilbud, som 

vi alle nyder godt af og ”Aktivt medborgerskab”, er – i ordets bogstaveligste 

forstand - noget, vi er fælles om at skabe.

Strategiens indsatser i visionen fordeler sig på de tre målgrupper: 

Småbørn, skolebørn og unge.
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Småbørn - 
Nærhed

1 For småbørn handler det gode kultur- og fritidsliv først om frem-

mest om nærhed. Det er en selvstændig værdi, at det foregår i det nære 

lokalsamfund, og at det handler om glæden ved bevægelse, at udvikle 

sig og at mødes. Selve aktiviteten er dermed mere underordnet. Vi skal 

derfor sørge for, at der er gode lokale fritidsaktiviteter i hele kommunen, 

så børn fra en tidlig alder bliver introduceret til en aktiv fritid.

2 Introduktion til Kultur- og fritidstilbud, der kan stimulere sanser og 

inspirere til nye oplevelser og barnets alsidige udvikling.

Skolebørn – 
Sammenhæng og tilhørsforhold

1 Sammenhæng mellem skole og fritidsliv, herunder introduktion til 

nye fritidstilbud og kulturtilbud.

2 Kulturrygsækken - Med fastlagte undervisningsforløb introduceres alle 

elever gennem deres skolegang til noget af det særlige for Middelfart 

Kommune, som styrker deres viden og tilhørsforhold til deres kulturelle 

baggrund. Undervisningsforløbene sker i samarbejde mellem folkeskoler-

ne, musikskole, biblioteker og aktører i kultur- og fritidslivet. Forløbene 

fordeler sig på tre emner: kultur, natur og bæredygtighed.

Kultur- og Fritidsstrategi   side 17
Middelfart Kommune

Middelfart Kommune vil være 

kendt for gode børnekulturoplevelser

Fra Middelfartbarn til Verdensborger skal 

indeholde en ”Kulturrygsæk”, som alle børn 

og unge skal stifte bekendtskab med i løbet af 

deres opvækst i Middelfart Kommune. Mulige 

forløb, der skal udvikles i samarbejde:

a) CLAY (design, håndarbejde, 

naturvidenskabelige processer)

b) Middelfart Museum (Marsvinmester, 

MIND, kend dit lokalområde),

c) Biblioteket 

(Børnelitteratur og Bæredygtighed)

Middelfart Kommunes Kulturskole. Etablering 

af en ”kulturskole”, der – organisatorisk og evt. 

fysisk – samler Musikskole, Billedkunst, Dans/Dra-

ma, Forfatterskole, Keramik mv. Ambitionen er at 

skabe et levende og ambitiøst miljø, der kan in-

spirere og løfte niveauet indenfor alle kunstarter.

Middelfart Kommune understøtter aktiviteter, 

hvor de unge har muligheden for at afprøve nye 

sportsgrene eller har kundskaber på et begyn-

derniveau, samt hvis de unge selv har ideér til 

aktiviteter.

    
     

      
   Ambition for tema 4

Unge – 
Medbestemmelse og deltagelse

1 Medbestemmelse. Unge skal have medbestemmelse og erfare, at 

deres engagement er med til at skabe et kultur- og fritidsliv. Når der i 

Middelfart Kommune er større kultur- eller idrætsevents skal der gøres en 

særlig indsats for at de unge inddrages.

2 Bidrage til kultur-og fritidslivet

Det er vigtigt at skabe gode rammer for forskellige former for fællesskab, 

der understøtter de unges ønsker og behov. Mange unge falder fra i 

foreningslivet i teenageårene. Middelfart Kommune understøtter derfor 

aktiviteter, hvor de unge har muligheden for at afprøve nye sportsgrene 

eller har kundskaber på et begynderniveau. Det handler om let adgang, 

en lavere grad af organisering, samt støtte hvis de unge selv har ideér til 

aktiviteter.
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I Middelfart Kommune er både bæredygtighed og bevægelse højt på dagsor-

denen – og begge indgår som pejlemærker i visionen ”Fra Middelfartbarn til 

Verdensborger”. Det er vigtige dagsordener, som også er centrale for kultur- 

og fritidslivet og som vi kan være med til at løfte.

Bæredygtighed
Med vedtagelsen af DK 2020 Klimaplanen er det høje ambitionsniveau og 

viljen til handling endnu engang understreget.

I Kultur- og Fritidslivet kan bæredygtighed være relevant på mange forskellige 

måder. Generelt skal bæredygtighed tænkes bredt – det er både socialt med fx 

fællesskaber for alle, økonomisk med fx ansvarligt brug af ressourcer og klima-

mæssigt med fx energioptimerede faciliteter. Kultur- og Fritidslivet kan bane 

vej og sprede inspiration via små, men betydningsfulde forbedringer og kon-

krete handlinger. Fællesskaberne kan inspirere os til at ændre vores personlige 

vaner, og vi kan få perspektiv og refleksion med formidling af nye viden.

DK 2020 Klimaplanen handler også om tilskud og puljer til foreninger. Mid-

delfart Kommune tildeler årligt tilskud til foreninger, erhvervscenter, museer, 

selskaber m.v.

Fremadrettet - og hvor det er muligt – ønsker Byrådet i tråd med kommunens 

grønne profil, at der i de kommende år indarbejdes tiltag for bæredygtighed 

hos de foreninger der modtager tilskud.

Bevægelse
Bevægelse er vigtigt for helbredet. Det kan bl.a. forebygge en lang række syg-

domme. Alle mennesker – børn og voksne, unge og ældre, mænd og kvinder 

– kan forbedre deres fysiske og mentale helbred ved at bevæge sig regelmæs-

sigt, også selvom de har haft et lavt aktivitetsniveau før. Bevægelse behøver 

ikke at være anstrengende, for at man opnår sundhedsmæssige fordele.

Bevægelse handler om aktivitet, sundhed, motion, leg og samvær, og her spil-

ler kultur- og fritidslivet en central rolle i forhold til at styrke borgernes sund-

hed og trivsel – både fysisk og mentalt. Det handler om at bidrage til at styrke 

en bevægelseskultur i Middelfart Kommune og om at ”være tilstede” i et aktivt 

samarbejde uanset om det er med de traditionelle kultur- og foreningsaktører 

eller initiativer i forbindelse med ”åben skole” og ”bæredygtige lokalsamfund”.
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TEMA 5 
Bæredygtighed og Bevægelse

Udvikling af den grønne omstilling. Når faciliteter 

på Kultur- og fritidsområdet skal renoveres, samarbej-

der vi om at finde de bæredygtige og energioptimale 

løsninger.

Middelfart Kultur & Bibliotek udvider og oppri-

oriterer deres formidling af bæredygtighedstemaer til 

en bred vifte af målgrupper.

Bidrage til mere bevægelse og aktivitet for bor-

gere i alle aldersgrupper, herunder flere aktive borgere 

i foreninger og selvorganiserede fritidsaktiviteter

Via ”Åben Skole” (skolernes samarbejde med det 

omgivende samfund) styrkes en bevægelseskultur, der 

fremmer elevernes sundhed, trivsel, motivation, kon-

centration og faglige præstationer.

    
     

      
       

                   Ambition for tema 5

”V
i v

il v
ære Danmarks førende klimakommune – vi går foran, præger 

udviklingen og involverer borgere, foreninger, skoler, virksomheder, 

arbejdsmarked m.v. i konkrete initiativer, som styrker fællesskaber 
og understøtter den grønne omstilling.”(”Danmarks førende klimakommune” - Middelfart Kommunes DK2020 Klimaplan)
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