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Indledning 
Den foreliggende Kultur- og Fritidspolitik for Stevns Kommune er udarbejdet i henhold 
til beslutning i Erhvervs- og Kulturudvalget.  
 
Der har været nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra den kommu-
nale administration og formændene for Kulturelt Samråd og Folkeoplysningsudvalget. 
Desuden har ”konsultationsgruppen” med repræsentanter fra kultur- og idrætslivet bi-
stået omkring idéudveksling. 
 
100 tilfældigt udvalgte borgere har kunnet give deres mening til kende via en fremsendt 
spørgeskemaundersøgelse, ligesom alle andre borgere har haft mulighed for at svare på 
de samme spørgsmål, ud fra annoncering i pressen og på Stevns Kommunes hjemme-
side. 
 
Efter Erhvervs- og Kulturudvalgets godkendelse af 1. udkast har dette været sendt til 
borgerhøring via annoncering, hjemmeside og elektronisk blog. Den foreliggende Kultur- 
og Fritidspolitik er redigeret og tilpasset efter de indkomne forslag og ønsker.  
 
Kultur– og Fritidspolitikken blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. august 2009. 
 
Hvad er formålet med Kultur- og Fritidspolitikken? 
Kultur- og Fritidspolitikken skal medvirke til at skabe øget sammenhæng og kvalitet i 
fritidslivet – på tværs af de to gamle kommuner, på tværs af de forskellige kulturområ-
der og på tværs af de mange aktører. 
 
Stevns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik skal vise retningen og sætte rammerne for 
den fremtidige udvikling af området. Det er endvidere hensigten, at politikken skal kun-
ne inspirere foreninger og alle andre til fremtidige initiativer.  
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Kobling til kommuneplan og andre politikområder 
Kultur- og Fritidspolitikken skal ikke betragtes som en isoleret politik. Den skal ses i 
sammenhæng med de andre nuværende og kommende kommunale planer og politikker, 
herunder kommuneplanen, og politikker inden for børne-, unge-, sundheds-, erhvervs- 
og turismeområdet. 
 
Handleplaner 
Der udarbejdes handleplaner inden for aktuelle indsatsområder. 
 

Stevns Kommunes vision for kultur- og fritidsområdet lyder: 
 

 
Stevns Kommune har endvidere som vision, at kulturen skal være alsidig. Hvert område 
skal udvikles med udgangspunkt i dét, der er lokalområdets særlige kvalitet og styrke. 
Endelig er det visionen, at turismen på et bæredygtigt grundlag skal markedsføres og 
baseres på egnens attraktive kultur- og naturværdier.  
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Kulturen skal i Stevns Kommune henvende sig til alle borgere, og den skal bygge på de 
eksisterende aktiviteter og ressourcer. Den skal samtidig motivere til fortsat fornyelse. 
 
Kulturen skal være formidler af oplevelser til kommunes borgere og samtidig indgå i 
markedsføring af Stevns som turist- og bosætningskommune. 
 
Lovgrundlag 
Museumsloven, Lov om Biblioteksvirksomhed og Musikloven. 
 

 
Identitet: 
 
• Kultur bidrager til den personlige dannelse og er en vigtig del af hele vores tilvæ-

relse.  
• Kultur skal derfor være en integreret del af livet fra vugge til grav.  
• Skal vi forstå nutiden og kunne gøre os tanker om fremtiden, skal vi først kende 

fortiden. Kulturen viser vej. 
 
Mangfoldighed: 
 
• Kulturen skal være aktiv og eksperimenterende.  
• Kulturen skal være en bred vifte af forskellige aktiviteter, hvor både det folkelige, 

det finkulturelle, amatørerne og de professionelle får råderum.  
• De kulturelle tilbud skal være jævnt fordelt over hele Stevns Kommune.  
• Vejen fra idé til handling skal være kort.  
• Kultur for børn og unge prioriteres som en vigtig del af det at udvikle sig med ind-

sigt, forståelse og læring.  
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Kompetencer: 
 
• Kulturen bygger på åbenhed. 
• Vi skal kunne vælte og bevare. 
• Vi skal hjælpe og støtte. 
• Vi skal være risikovillige. 
 
Stevns Kommune ønsker i tæt samarbejde med alle relevante aktører at arbejde for et 
rigt og varieret kulturliv. 
 
Stevns Kommune ønsker at højne og styrke engagementet både blandt udøvere og bru-
gere af kultur. 
 
Stevns Kommune ser børn og unge som et særligt indsatsområde, når det gælder kultur 
og fritid, og ønsker at sikre netop disse grupper oplevelser med den professionelle kunst 
og kultur, med mindst to årlige kulturoplevelser.  
 
Disse kan arrangeres både i kommunalt-, privat- og foreningsregi. 
  
Stevns Kommune ønsker at give borgerne mulighed for engagement i og indflydelse på 
det lokale kulturliv. 
 
Stevns Kommune ønsker at styrke kulturlivet, dels ved at understøtte og iværksætte 
nye tiltag og dels ved at udvikle allerede eksisterende. 
 
Stevns Kommune ønsker, at vejen fra idé til virkelighed skal være kort og støtter initia-
tiver fra både enkeltpersoner, grupper og etablerede foreninger økonomisk og praktisk. 
 
Stevns Kommune ønsker at udnytte fordelene ved samarbejde, både mellem kulturinsti-
tutioner/foreninger, og også når det gælder de Kulturaftaler, der er indgået mellem Kul-
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turministeriet og Kulturregion København Syd og for museumsområdets vedkommende 
aftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Storstrøm -  samt tillægsaftalerne med 
Region Sjælland.  
 

Status 
Det opleves, at der er forskel i det kulturelle aktivitetsniveau alt efter, hvor man befin-
der sig i Stevns Kommune. Det er i den sydlige del af kommunen de fleste foreninger og 
kulturelle initiativer findes. 
 
Af gode eksempler kan nævnes Stevns Teaterforening, Amatørscenen, Kulturforeningen 
Spilledåsen og Biografen Mødestedet Snurretoppen og Kulturloftet. Alle disse aktiviteter 
ville ikke være blevet skabt uden lokale ildsjæle og deres kæmpe indsats. 
 
Stevns Kommune er bevidst om, hvilken betydning et godt kulturliv har for den kommu-
nale fælles identitet og for sammenholdet, og hvilken betydning kulturen på sigt kan 
have for at sikre tilgang og fastholdelse af borgere i kommunen.   
 
Stevns Kommune vil arbejde for 
  
• at skabe gode rammer for foreningslivet 
• at der gives mulighed for økonomisk støtte til igangsættelse af nye kultur-

aktiviteter 
• at skabe økonomisk bæredygtighed for et alsidigt kulturliv 
• at sikre et kulturliv, der udfordrer og inspirerer, og som tager afsæt i borgernes 

forskellighed 
• at kulturtilbud bliver fordelt i kommunen 
• at der skabes bedre transportmuligheder til kulturaktiviteter 
• at alle skal kunne deltage i kulturelle aktiviteter 
• at der etableres egnede faciliteter for kulturelle oplevelser i forbindelse med 

Hotherskolen og Strøbyskolen. 
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Status 
Musikskolen, som er lovbestemt, er administrativt placeret i samarbejde med Køge Mu-
sikskole. Undervisning foregår hovedsageligt på de Stevnske skoler. 
Undervisning af børn i alderen 0 til 24 år. Musikskolen afvikler 1–2 elevkoncerter om 
året og deltager ved afvikling af By Night arrangementer. 
 
Kulturforeningen Spilledåsen arrangerer 10-12 koncerter om året med professionelle 
musikere primært inden for den rytmiske musik, jazz, pop, folk og rock. Disse koncerter 
har deres udspring fra Mødestedet Snurretoppen og afvikles hovedsageligt der. 
 
Stevns Teaterforening arrangerer 1-2 koncerter om året med Sjællands Symfoniorke-
ster. Disse koncerter afvikles henholdsvis i Hårlevhallen og Erikstruphallen. Stevns Tea-
terforening er også arrangør af en klassisk koncert i sommertiden i Boesdal Kalkbrud. 
 
Solgårdsparken i Strøby Egede danner rammen om 4–5 musikarrangementer i sommer-
halvåret. Disse koncerter arrangeres af Solgårdsparkens Støtteforening. 
 
Foreningen Kulturloftet med base på biblioteket i Store Heddinge arrangerer sporadisk 
koncerter inden for den klassiske kammermusikgenre. 
 
En række forskellige kor har tradition for at have hjemsted i Stevns Kommune, herun-
der børnekor, blandet gospelkor, damekor og herrekor. Korene kan være private, en del 
af musikskolen eller funderet i oplysningsforbundene. Der afvikles en lang række kon-
certer. 
 
De stevnske kirker står for en meget væsentlig del af koncertaktiviteten i Stevns Kom-
mune. 
 
Der afvikles en lang række koncerter inden for forskellige genrer fra kammermusik og 
pop til jazz. 
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Stevns Kommune vil arbejde for 
 

• at Stevns Musikskole hele tiden udvikles, så eventuelle ventelister minimeres 
• at undervisning i Musikskolen kan tilbydes fra den tidligste barndom til og med 

voksenalderen 
• at eksisterende spille- og koncertsteder sikres 
• at der lokalt findes øvelokaler for samspil 
• at understøtte mulighederne for at præsentere musikoplevelser af høj kvalitet 
• at børn og unge sikres mulighed for at opleve levende musik af høj professionel 

kvalitet 
 

 
Status 
På trods af Stevns Kommunes størrelse, så har dans, teater og drama en meget central 
placering i kulturlivet. 
 
Stevns Teaterforening har været og er foreningen, der præsenterer det professionelle 
teater og professionel dans. 
 
Foreningen dækker ikke kun Stevns Kommune. Den var tidligere også teaterforening for 
den nordlige del af Storstrøms Amt, hvilket der også blev taget hensyn til ved bygnin-
gen af Erikstruphallen i Store Heddinge, idet den blev opført med en professionel scene. 
 
I dag afvikles en del af foreningens forestillinger på den mindre og dermed mere intime 
scene i Mødestedet Snurretoppen i Store Heddinge. 
 
Stevns Teaterforening præsenter 10-12 forestillinger om året. 
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Stevns Teaterforening arrangerer også forestillinger for børn i aldersgruppen fra 1 år og 
opefter. 
 
Børneforestillingerne arrangeres i både Hårlev og Store Heddinge. 
 
I Stevns Kommune er der en lang tradition for amatørteater. 
 
I dag er der årligt tilbagevendende forestillinger i Stevns Amatørscene, Strøby Amatør-
scene og Stevns Friluftsscene. 
 
Stevns Kommune er bevidst om amatørteatrenes betydning og deres sociale engage-
ment. 
 
Stevns Amatørscene afvikler deres forestillinger henholdsvis på Erikstrupscenen eller i 
Mødestedet Snurretoppen. 
 
De seneste år har der været afviklet to årlige produktioner, som kan være klassikere, 
revyer eller deciderede børneforestillinger. 
 
Ofte er de deltagende amatører både børn, unge og voksne. 
 
Stevns Amatørscene arrangerer i skolernes sommerferie ”dramaskole” for børn.  
 
Strøby Amatørscene opfører hvert år en forestilling i Strøby Forsamlingshus. 
 
Stevns Friluftsscene arrangerer hvert år en udendørs forestilling ved Stevns Gymnastik- 
og Idrætsefterskole i Boestofte. Forestillingen inddrager både børn, unge og voksne. 
 
I de øvrige lokalområder arrangeres også lokale amatørskuespil og revyer. 
 
Stevns Kommune vil arbejde for 
 
• at sikre gode sceneforhold, herunder hvad der hører sig til for opførelse af amatør- 

og professionelt teater 
• at børn og unge igennem deres opvækst får mulighed for at opleve professionelt 

teater af høj kvalitet 
• at børn og unge får mulighed for at opleve glæden ved selv at spille skuespil/

optræde 
• at børn og unge får mulighed for at få undervisning i teater og drama 
• at der oprettes en kulturskole med bl.a. teater, dans og gøgl 
• at lokale teaterinitiativer støttes 
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Status 
Naturen og ikke mindst lyset har gennem tiderne gjort Stevns til et yndet sted for bil-
ledkunstnere, hvoraf en del har bosat sig i kommunen.  
 
Der eksisterer ikke kommunale gallerier og udstillingssteder bortset fra Kulturloftet på 
biblioteket i Store Heddinge.  
 
Kulturloftet er en forening og et udstillingssted, der ligger på Store Heddinge Biblioteks 
1. sal. Foreningen Kulturloftets formål er at arrangere kunstudstillinger med anerkendte 
danske kunstnere og kulturarrangementer af lokal karakter. Da loftet er uisoleret, kan 
der kun arrangeres udstillinger i sommerhalvåret. 
 
Der eksisterer flere mindre privatejede gallerier og udstillingssteder. 
 
Hvert år den sidste weekend i august arrangerer kunstnersammenslutningen Åbne Ate-
lierdøre, som navnet siger åbent hus hos de medvirkende kunstnere. Arrangementet 
dækker kommunerne Stevns og Faxe.  Åbne Atelierdøre har både lokal og turistmæssig 
betydning.  
 
Arrangementet støttes af Stevns Kommune. 
 
Stevns Kommune vil arbejde for 
 
• at Kulturloftet kan anvendes til udstillingsbrug hele året 
• at der oprettes en billedskole for børn og unge 
• at der i Boesdal Kalkbrud kan arrangeres udstillinger inden for forskellige genrer 
• at der etableres udstillingsmulighed i Hårlev og Strøby Egede 
• at støtte og udvikle et aktivt lokalt kunstnermiljø 
• at der oprettes udstillingssted i forbindelse med naturoplevelser, som f.eks. Flag-

banken og Stevns Fyr. 
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Status 
Når der tales om den stevnske kultur, kan man ikke undgå også at tale om den stevn-
ske natur.  
 
Stevns er fuld af begge dele, og med den nye kulturpolitik er der et ønske om at styrke 
samspillet mellem det rige kulturliv og de smukke naturomgivelser. 
 
Blandt mange relevante steder og områder er to lokaliteter i særligt fokus: Solgårdspar-
ken i Strøby Egede og Boesdal Kalkbrud.  
 
Begge er fantastiske steder med kæmpe potentiale for netop kulturoplevelser af meget 
forskellig art.  
 
Stevns Kommune vil arbejde for 
  
• at sikre formidlingen af kultur- og naturoplevelser for både borgere og turister 
• at sikre vedligeholdelse og udvikling af lokaliteter for kultur i det offentlige rum 
• at sikre ligeværd mellem kultur og natur 
• at sikre nytænkning og risikovillighed 
• at børn og unge lærer om og kender den stevnske kultur-natur 
• at udvikle Boesdal Kalkbrud til brug for kultur- og fritidsaktiviteter 
• at udvikle potentialet i Solgårdsparken som kulturpark 
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Status 
Ud over bibliotekerne, herunder Mødestedet og Centerhuset, og Erikstruphallen som er 
indrettet med fast scene, er der ikke kommunale faciliteter, der er indrettet specielt til 
kulturaktiviteter. 
 
De kommunale haller bliver brugt til koncerter og andre større arrangementer, men de 
er primært opført til sportsaktiviteter. Det betyder, at lyd, lys og publikumsforhold ikke 
er optimale. 
 
Det, der kommer nærmest et kulturhus, er Mødestedet Snurretoppen i Store Heddinge, 
som er organiseret som selvejende institution. Mødestedet Snurretoppen bliver primært 
anvendt til biografdrift, men er indrettet, så der også kan afvikles koncerter, teaterfore-
stillinger og foredrag. 
 
Mødestedet Snurretoppen bliver også brugt ved afvikling af møder, både offentlige og 
private. 
 
I forbindelse med bibliotekerne i Hårlev og Centerhuset i Strøby Egede er der lokaler, 
som kan benyttes til mindre møde- og foredragsvirksomhed. 
 
Biblioteket i Store Heddinge indeholder et mindre loftslokale, som om sommeren kan 
anvendes som galleri. Det er her, Kulturloftet er hjemmehørende. 
 
I det tidligere Boesdal Kalkbrud findes ”Pyramiden” en tidligere silo til opbevaring af 
kalk. 
 
Området og ikke mindst bygningerne er meget spændende, og stedet har også allerede 
været benyttet til afvikling af forskellige kulturelle aktiviteter, som f.eks. Pinsegudstje-
nester, Open Air koncerter, Elektrofestival, Klassiske Koncerter i Pyramiden, kunstudstil-
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linger samt store grundlovsarrangementer. 
 
Stedet er meget specielt og har stort potentiale i forbindelse med udvikling af et meget 
varieret kultur- og fritidstilbud. 
 
Stevns Kommune vil arbejde for 
 
• at sikre Mødestedet Snurretoppen som lokal biograf og kulturhus 
• at kulturens forhold tænkes ind ved opførelse af kommunale bygninger 
• at Boesdal Kalkbrud udvikles til brug for kultur- og fritidsaktiviteter 
• at sikre lokale forsamlingshuse som lokale ”kulturhuse” 
• at sikre, at kultur tænkes ind i lokalplaner 
 

 
Stevns Kommune støtter bevarelsen og formidlingen af kulturarven via biblioteker, lo-
kalhistoriske arkiver og museer. 
 
Kendskab til kulturarven er med til at skabe identitet og rodfæste hos kommunens bor-
gere. 
 

Status 
Stevns Kommune har tre folkebiblioteker, hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, og 
der er lokalbiblioteker i Hårlev og Strøby Egede.  
 
Bibliotekerne giver adgang til information, viden og kulturelle oplevelser i både de  
fysiske og i det virtuelle rum. 
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Bibliotekerne har mange samarbejdspartnere, herunder skoler, institutioner, museer og 
arkiver. Bibliotekerne indgår også i samarbejder med institutioner i andre kommuner 
eksempelvis inden for kulturaftalerne Kbh. Syd og Storstrøm. 
 
Stevns Kommune vil arbejde for 
 
• at sikre biblioteksbetjening i lokalområderne 
• at tilpasse bibliotekstilbuddet til samfundsudviklingen og borgernes behov, så det 

bliver attraktivt for alle 
• at fremme et levende demokrati og livslang læring, ved at bibliotekerne giver fri 

og lige adgang til information og også medvirker til at styrke borgernes digitale 
kompetencer 

• at bibliotekerne fungerer som centrale oplevelses-, møde- og væresteder 
• at bibliotekerne er med til at styrke læselyst og læseevne 
• at bibliotekerne formidler og skaber kultur for og sammen med børn og unge 
• at folke- og skolebiblioteker etablerer et tættere samarbejde 
 

 

 
Status 
Stevns kommune har 2 lokalhistoriske arkiver.  
 
Stevns Lokalhistoriske Arkiv er en selvejende institution, som ligger i Store Heddinge. 
Det har til huse i en kommunal ejendom og får et mindre årligt kommunalt driftstilskud. 
Arkivet drives udelukkende af frivillige.  
 
Vallø Historiske Arkiv ligger i Hårlev i samme ejendom som biblioteket. Dette arkiv er en 
del af Stevns Bibliotekerne, det har eget budget og en kommunal deltidsansat leder.  
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Stevns Kommune vil arbejde for 
 
• at bevare og understøtte de lokalhistoriske arkiver 
• at de to arkiver får et tættere samarbejde, og at der på sigt foretages strukturelle 

ændringer, hvorunder der også skabes mere ensartede økonomiske rammer 
• at arkiverne har egnede lokaler 
• at sikre, at arkiverne fortsat indsamler, registrerer, bevarer og formidler den lokal-

historiske arv 
• at samlingerne gøres tilgængelige via internettet 
• at fremme samarbejder mellem arkiver, biblioteker og museer såvel internt i 

Stevns Kommune som eksternt med andre kommuner, herunder med institutioner 
i de deltagende kommuner i kulturaftalerne Kbh. Syd og Storstrøm  

 

 

 
Status 
Østsjællands Museum har kulturhistorisk ansvarsområde i Stevns og Faxe kommuner og 
naturhistorisk ansvarsområde i Stevns, Faxe, Greve, Køge, Solrød, og Vordingborg kom-
muner. 
 
Museet har følgende fysiske afdelinger: Stevns Museum, Geomuseum Faxe, Koldkrigs-
museum Stevnsfort og Rytterskolen. 
 
I Stevns Kommune findes endvidere Rødvig Skibsmotormuseum og Ranestedet. 
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Stevns Kommune vil arbejde for 
 
• at sikre og styrke fortsat udvikling af Østsjællands Museum 
• at fremme samarbejder mellem arkiver, biblioteker og museer såvel internt i 

Stevns Kommune som eksternt med andre kommuner, herunder med institutioner 
i de deltagende kommuner i kulturaftalerne Kbh. Syd og Storstrøm 

• at sikre formidling af den stevnske kulturarv, som f.eks. gravpladser og høje 
 

 
Status 
Stevns Kommune har fire venskabskommuner: Höör og Östra Göinge i Sverige, Laukaa i 
Finland og Modum i Norge.  
 
Politikere og embedsmænd mødes med venskabskommunerne ca. hvert andet år, hvor 
der hver gang er et tema for møderne. I de mellemliggende år kan der f.eks. være 
”kunstnertræf” for børn og unge.  
 
Stevns Kommune vil arbejde for 
 
• at fastholde den nordiske tilknytning 
• at udveksle viden om generelle problemstillinger 
• at inspirere hinanden inden for de forskellige fagområder 
• at venskabskommunesamarbejdet udvikles med særlig vægt på formidling og kon-

takt mellem kultur og idræt  
• at skolebørn mindst én gang i deres skoleforløb besøger én af venskabskommu-

nerne 
 

 
 
Det frivillige foreningsliv i Stevns Kommune henvender sig til alle borgere og skal bygge 
på de eksisterende aktiviteter og ressourcer samtidig med, at det skal motivere til fort-
sat fornyelse og nytænkning.  
 
Det frivillige foreningsliv skal være medvirkende til, at kommunens borgere sætter fy-
sisk aktivitet og engagement i foreningslivet højt og skal samtidig indgå i markedsførin-
gen af Stevns som bosætningskommune.  
 
Lovgrundlag 
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende forenings-
arbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) 
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Status 
I Stevns Kommune er der valgt et Folkeoplysningsudvalg til at varetage det frivillige for-
eningslivs interesser. I Stevns Kommune har vi ca. 64 sports- og idrætsforeninger, 5 
spejderkorps og 4 børne- og ungdomsforeninger (opgjort i 2009). 
 
Kommunen stiller offentlige lokaler, faciliteter og områder vederlagsfrit til rådighed for 
borgerne, når disse ikke anvendes til deres primære formål.  
 
Betingelserne for at kunne søge tilskud samt låne kommunale lokaler er, at foreningen 
opfylder Folkeoplysningslovens bestemmelser og er godkendt af Stevns Kommunes Fol-
keoplysningsudvalg. 
 
Hvis kommunen ikke kan anvise offentlige lokaler, faciliteter og områder, giver kommu-
nen tilskud til folkeoplysende foreningers egne og lejede lokaler, faciliteter og områder 
med op til 100 % af udgifterne.  
 
Stevns Kommune er bevidst om vigtigheden af, at borgerne har mulighed for at dyrke 
et aktivt fritidsliv, til styrkelse af sundheden og ikke mindst det sociale samvær.  
 
Stevns Kommune skaber grundlaget for, at borgerne kan dyrke fritidsaktiviteter hele 
livet. Kommunen lægger vægt på, at borgerne er aktive i foreninger eller støttegrupper 
i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteterne. 
 
Med baggrund i visioner for Stevns Kommune er det vigtigt, at de aktive lokalområders 
idræts- og fritidsliv sikres gennem vedligeholdelse og udvikling af de nødvendige facili-
teter. 
 
I en kommune af Stevns’ størrelse vil det være naturligt, at der kan/vil opstå centre, 
som vil kunne samle og udvikle større grupper af udøvere inden for de enkelte idræts-
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grene, her kan nævnes AIK 65 Fodbold i Strøby, Store Heddinge Boldklub, og svømme-
klubben SHS, og der vil derfor være et naturligt behov for ekstraordinære tiltag vedr. 
anlæggelse og vedligeholdelse af faciliteter. 
 
I Stevns Kommune er der i alt 7 haller, hvoraf hallerne i Strøby, Hårlev, Hellested, 
Boestofte og Erikstruphallen er kommunale og Stevnshallen og svømmehallen er en 
selvejende institution med kommunalt tilskud. 
 
Tildeling af tider i hallerne sker efter retningslinjer udarbejdet af folkeoplysningsudval-
get, hvor aktiviteter for børn og unge samt handicappede prioriteres højt. 
 

 

 
Status 
I Stevns Kommune har vi 4 lystbådehavne og 1 fiskerihavn. Rødvig Lystbådehavn er 
kommunalt ejet og de øvrige havne er privatejede.  
 
Rødvig Lystbådehavns område består af det egentlige havneanlæg med beskyttelses-
moler, havnebassin med anløbsbroer og fortøjningspæle. Slæbested og landareal med 
tilkørselsvej, parkeringspladser, vinteroplægningspladser for sejl- og motorbåde og lig-
geplads for sejljoller, der ophales efter brug.  
 
Havnefogedjobbet i Rødvig Lystbådehavn varetages i samarbejde med Stevns Turistbu-
reau.  
 
Havnen har igennem flere år fået tildelt "Blå Flag", som er en international miljøkam-
pagne, der arbejder for et renere hav- og kystmiljø og for at højne strandes og havnes 
generelle sikkerhed, service og kvalitet. 
 
Rødvig Lystbådehavn er et anlæg, som danner rammen for søsportsinteresserede  
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borgere i Stevns Kommune. Det tiltrækker både turister fra vandsiden, og unge og æl-
dre med interesse for søsport, som f.eks. sejlsport, motorbådssport, trollingfiskeri, 
windsurfing, kano & kajakroning, dykning og vinterbadning.  
 
Stevns er en halvø med en usædvanlig flot og spændende kystlinje, som især er præget 
af en 15 km. lang og op til 41 meter høj klint.  
 
Kystlinjen på Stevns strækker sig over ca. 42 km. og byder på masser af oplevelser for 
både fiskere, sejlere og badegæster.  
 
Stevns Kommune skaber grundlaget for, at borgerne kan dyrke fritidsaktiviteter hele 
livet i den smukke og rige natur.  
 
Kommunen lægger vægt på, at borgerne er aktive i foreninger eller i det selvorganise-
rede fritidsliv, hvorved en mangfoldighed og kvalitet fastholdes og udvikles i takt med 
borgernes behov.  
 
Stevns Kommune søger fortsat at fremme nye tiltag samtidig med, at der tages højde 
for traditioner.  
 
Stevns Kommune vil arbejde for  
 
• at aktiviteter kan foregå tæt på de områder, hvor borgerne bor 
• at der forefindes gode, tiltalende og egnede lokaler for alle 
• at vedligeholde, forbedre og udvikle de faciliteter kommunen råder over, ud fra de 

mulige økonomiske rammer 
• at der støttes og fortsat udvikles på det maritime område, bl.a. ved at fortsætte 

den nuværende støtte til Rødvig Lystbådehavn 
• at fortsætte med at opfylde kravene for at få tildelt "Blå Flag" 
• at der forefindes de nødvendige og ønskede badebroer og faciliteter for kommu-

nens badegæster 
• at det skal være muligt at udføre sin idræt, når det passer den enkelte, hvorfor 

kommunen fortsat vil udvikle gode muligheder og faciliteter for de selvorganisere-
de aktiviteter 

 

 
Status 
På baggrund af Folkeoplysningsloven støtter Stevns Kommune foreningsarbejdet. Der 
ydes i henhold til de vedtagne lokale kommunale retningslinjer tilskud til aktiviteter for 
Stevns Kommunes børn og unge under 25 år.  
 
Folkeoplysningsudvalget i Stevns Kommune har ligeledes valgt at gøre en ekstra indsats 
for at sikre fastholdelse og udvikling af foreningsledere og instruktører. Stevns Kommu-
ne ønsker at satse på bredden både i udbuddet af foreningsaktiviteter og i støtten til 
den enkelte udøver.  
 
Foreningerne er stedet, hvor børn og unge, ud over at dyrke idræt også udvikles til de-
mokratiske og ansvarsfulde borgere, og herigennem kan opdyrke sociale relationer, net-
værk og få en fællesskabsfølelse.  
 
Stevns Kommune udbyder hvert år Aktiv Sommer for skolesøgende børn. Der udbydes 
hvert år et spændende og indholdsrigt program i sommerferien. Aktiviteterne bliver af-
holdt af kommunens mange frivillige fra de lokale foreninger og klubber. 
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Stevns Kommune vil arbejde for 
 
• at sikre og tilgodese især børns og unges deltagelse i foreningslivet ved, at kom-

munen forsat yder økonomisk bistand til aktiviteter for børn og unge under 25 
• at sikre, at uddannelse af instruktører og ledere fortsætter i foreningslivet 
• at Aktiv Sommer, der henvender sig til børn i skolealderen, fortsat udbydes og 

støttes økonomisk 
• at unge som ældre anspores til at udvikle en positiv tilgang til sundhed og livsstil, 

gennem fysisk aktivitet og engagement i foreningslivet 
• at bidrage til at skabe gode vilkår for de frivilliges arbejde, der er medvirkende til 

at skabe grobund for nye fællesskaber  
 
 
 

Status 
I Stevns Kommune har vi 9 aftenskoler (opgjort i 2009). Ved aftenskole forstås en for-
ening under Folkeoplysningsloven, der tilbyder et bredt udsnit af fag, kurser, foredrag 
og anden folkeoplysende virksomhed.  
 
Aftenskolerne drives på frivillig basis af bestyrelsesmedlemmer, der vælges på general-
forsamlinger. 
 
Med sine mange forskellige tilbud er aftenskolerne i Stevns Kommune aktive medspille-
re i kommunens udvikling af fritidstilbud.  
 
Aftenskolernes værdigrundlag sigter mod at øge den enkeltes almene og faglige indsigt 
og færdigheder, for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt 
i samfundslivet.  
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Stevns Kommune vil arbejde for 
 
• at tilstræbe, at aktiviteter kan foregå i egnede lokaler i nærmiljøet 
• at der skabes bedre transportmuligheder for kommunens ældre 
• at pensionister får tilskud til deltagelse i aktiviteter i aftenskolerne 
 

 
Status 
Stevns Kommune indgår i kommunesamarbejdet København Syd med Greve, Solrød og 
Køge kommuner. 
 
Kommunesamarbejdet består bl.a. i et kultursamarbejde, hvor projekt Strandaktiviteter 
indgår. Med Strandaktiviteter tilbydes, i samarbejde med foreninger og klubber i Køben-
havn Syd, en række aktiviteter langs stranden og i vandet i sommermånederne. 
 
Rødvig Lystbådehavn er tillige at finde i havnesamarbejdet Turismenetværk Sjælland – 
Møn. 
 
I Stevns Kommune har vi Stevns Forenings Samvirke (SFS), der er paraplyorganisation 
for foreninger og klubber i hele kommunen. 
 
Stevns Kommune vil arbejde for  
 
• fortsat at skabe samarbejder på tværs af foreninger, organisationer og institutio-

ner. Dette kan gøres ved fortsat at fremme de samarbejder, der ér indgået, samt 
skabe nye 

• at støtte Stevns Forenings Samvirke og dets arbejde 
• at havnesamarbejdet i Turismenetværket Sjælland – Møn fortsat støttes 
 

 
Status 
Stevns Kommune er ved sine alsidige foreningstilbud medvirkende til en sundhedsfrem-
mende og forebyggende indsats for både børn og ældre.  
 
Dette ses i lyset af de mange tilbud foreningerne tilbyder til borgere i alle aldre, samt 
Sundhedsafdelingens indsats på området.  
 
Sundhedsafdelingen henvender sig til unge som ældre.  
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Stevns Kommune vil arbejde for 
 
• at bidrage til brobygning mellem dele af behandlingssystemet, f.eks. dagplejen, 

ældreplejen og det frivillige foreningsliv 
• at sund kost og motion vil være en naturlig del af børns, unges og ældres hverdag 

ved at have fortsat fokus på emnet og støtte initiativer inden for det kommunale 
regi 

• at cafeterierne i kommunens haller får en grøn profil 
• at være blandt de kommuner i landet, som har procentvis flest borgere, der rør sig 

dagligt 
• at støtte de foreninger der er med til at øge motionen og folkesundheden blandt 

borgerne  

Stevns Kommune har tradition for et rigt kultur- og fritidsliv, herunder en lang række 
foreninger. Dette skyldes en stor interesse fra borgernes side for at deltage både som 
initiativtagere og som brugere.  
 
Det er derfor meget vigtigt og altafgørende, at Kultur- og Fritidspolitikken bakker op om 
de frivillige kræfter og værdsætter deres indsats som betydende og nødvendig for 
Stevns Kommune. 
 
Der skal være plads til alle, og alle skal kunne være med, så gensidig respekt mellem 
kommune og foreninger og foreningerne imellem er meget væsentlig. Derfor værdsæt-
ter Stevns Kommune Kulturelt Samråd Stevns og Stevns Forenings Samvirke som para-
plyorganisationer for foreningerne. 
 
Politikerne har det overordnede ansvar for at skabe rammerne, men det er i kulturinsti-
tutionerne og foreningerne, at den nødvendige viden og ekspertise findes. Hvis Kultur- 
og Fritidspolitikken skal kunne gennemføres, vil det derfor kræve, at det ikke blot er 
politikernes politik, men at politikken er borgernes og Stevns Kommunens fælles an-
svar. 
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• I slutningen af 2012 evalueres på målsætningerne. Hvor mange medlemmer har vi 
i vore foreninger under 25 år? Hvor mange dyrker selvstændigt idræt, cykler til 
skole eller lign. uden at være organiseret? 

 
 
 
Venskabskommunesamarbejde 
 
Målsætning 
 
• at venskabskommunesamarbejdet udvikles med særlig vægt på formidling og kon-

takt mellem kultur og idræt 
• at skolebørn mindst én gang i deres skoleforløb besøger én af venskabskommu-

nerne  
 
 
Handleplan 
 
• I 2009 inviteres Foreningen Norden til et indledende møde med EKU omkring 

ovenstående målsætninger. 
• Foreningen Norden tager i 2010 kontakt til venskabskommunerne og indleder en 

dialog omkring nedenstående målsætninger. Ligeledes skal der tages kontakt til 
Skole- & Institutionsafdelingen i Stevns Kommune.  

• Ultimo 2010 er der udarbejdet konkrete handleplaner, og der søges midler i inter-
ne udvalg.  

• I 2011 besøger de første skoleklasser én af venskabskommunerne med særlig 
vægt på kultur og idræt.  
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