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Lyden af bevægende fællesskaber

Kultur- og Fritidslivet kan noget helt særligt, når det handler om at 
bevæge mennesker i fællesskaber. Det er umuligt kun at tage vare på sin 
egen lykke, for vi er - om vi vil det eller ej - grundlæggende afhængige af 
hinanden for at være hele mennesker.

Struer Kommune skal være et sted, hvor idéer favnes, blomstrer og udvikler 
sig, og vi vil understøtte den helt særlige nordvestjyske entreprenørånd, 
hvor evnen til at tro på en idé og føre den ud i livet er kendetegnede for 
kommunens udvikling.

I Kultur- og Fritidspolitikken er det vores ambition, at alle føler sig 
velkomne og repræsenteret i kultur- og fritidslivet, og det er vores mål, at 
flere tager del i kultur- og fritidslivets stærke og forpligtende fællesskaber.

Vi vil i Struer Kommune bygge bro på tværs af traditionelle 
forvaltningsområder, og lade kultur, fritid og fællesskaber være en 
løftestang for erhvervs- og byudvikling samt for velfærdsopgaver som 
uddannelse, sundhed og social integration.

Vores Kultur- og Fritidspolitik er blevet til i et samarbejde mellem 
kommunens borgere, kulturinstitutioner samt det frivillige foreningsliv. 
Tak til alle, der har bidraget til politikken. Også en stor tak til de mange 
frivillige ildsjæle i foreningslivet og til kommunes kulturaktører, der med 
engagement og vedholdenhed gør en stor og betydningsfuld forskel for 
andre.

Læs hele kultur- og fritidspolitikken på struer.dk/kulturogfritidspolitik
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Formålet

Kultur- og Fritidspolitikken udstikker retningen og visionerne på kultur- og fritidsområdet. 

Ambitionen er, at flere tager del i kultur- og fritidslivets mange fællesskaber - særligt er det et mål 
at øge andelen af børn og unges deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.

Politikken vil bygge videre på de gode og stærke tiltag, som allerede trives, samt skabe de bedst 
mulige rammer for videreudviklingen af disse for at sikre, at vores faciliteter og byrum optimeres 
og fremtidssikres, samt at vores borgere tilbydes de bedste vilkår for kulturel, rekreativ og idrætslig 
udfoldelse.

Vi skal skabe grundlag for, at alle kommunens borgere har mulighed for at være en del af kultur- og 
fritidslivet, samt at de tilbydes oplevelser af høj kvalitet – både i vores kultur- og fritidsinstitutioner 
og i byens mange rum, hvor mennesker færdes og mødes.

Vi både vil, kan og skal være unikke i Struer Kommune. Der skal være plads og mulighed for at 
afprøve og dyrke det skæve og det ukendte. Vi skal turde bevæge os på ukendt grund og flytte 
rammerne. Via markante tiltag på kultur- og fritidsområdet skabes der grobund for, at byens 
borgere får mulighed for at styrke fællesskabet. Samtidig giver det stolthed at bo i en kommune, 
der rummer spændende oplevelsesmuligheder og er præget af en stærk vestjysk mentalitet af at 
både kunne, turde og ville.

Endeligt skal politikken understøtte ligeværdigt og meningsfuldt samarbejde på tværs af borgere, 
politikere og embedsværk, så både ejerskab og indflydelse sikres bredt og med det essentielle 
udsyn, viden og erfaring.



Temaer

Kultur- og Fritidspolitikken er inddelt i seks temaer, som skal sikre, at politikken skaber kobling til 
kommunens overordnede vision ’TÆT PÅ – mennesker, teknologi og natur’ samt skaber konkret 
værdi hos borgerne og kultur- og fritidsaktørerne. Ligeledes vil temaerne kunne bruges som 
inspiration for frivillige, foreninger eller den enkelte borger – både som deltager og initiativtager.

Politikken skal fungere som paraply for kultur- og fritidsområdet og gøre det muligt at samarbejde 
om fælles projekter. Samtidig kan den være pejlemærke for de enkelte aktører, så der, også i 
selvstændige tiltag, trækkes i en fælles retning og tænkes i, hvordan enkelte aktører bedst kan 
bidrage til den samlede vifte af kultur- og fritidsmuligheder i Struer Kommune.

Hvor politikkens grundessens kan have en levetid på mange år, kan politikkens temaer løbende 
udskiftes og revideres, når det giver mening. Hermed sikres en Kultur- og Fritidspolitik, som kan 
holde et skarpt langsigtet fokus, men også fange aktuelle trends, behov eller muligheder. For at 
sikre kontinuiteten kan temaerne med fordel revideres i et interval på fire år.





Lyden af stærke fællesskaber

Mødet med de stærke og forpligtende fællesskaber i kultur- og fritidslivet 
har en afgørende betydning for menneskers trivsel, udvikling og livskvalitet. 
Derfor er det et mål, at flere borgere i Struer Kommune tager del i kultur- og 
fritidslivet - særligt vil vi øge andelen af børn og unges aktive deltagelse.

• Vi skal sikre, at alle børn uanset opvækst, får muligheden for at være 
en del af et stærkt kultur- og fritidsliv, som et fundament for trivsel og 
udvikling. 

• Vi skal arbejde aktivt med de barrierer, som kan stå i vejen for særligt 
udsatte børn- og unges deltagelse i kultur- og fritidslivet. 

• Vi skal muliggøre, at de stærke fællesskaber kan forme vores 
byudvikling og byrum, samt skabe ejerskabet for bylivet i disse. 

• Vi skal understøtte, når der i foreningsstrukturen arbejdes med aktuelle 
trends, som selvorganiserede kultur- og fritidstilbud. 

• Vi skal sikre gode rammer og muligheder for kultur- og fritidslivet i 
Struer Kommune, herunder optimering og udnyttelse af eksisterende 
faciliteter, som skal bidrage til udvikling af meningsfulde fællesskaber 
på tværs af kommune, civilsamfund og kultur- og foreningsliv. 

• Fremtidens behov for nye bevægelsesmuligheder, mødesteder og 
multifunktionelle rum skal tænkes ind, når der udvikles nye rammer for 
kultur- og fritidslivet.



Lyden af det unikke og lokale

De unikke og essentielle tilbud, som udvikles lokalt, er hjørnestenen i 
vores kultur- og fritidsliv – de er fundamentet, der kan bygges videre 
på gennem inspiration og i mødet med vores regionale, nationale og 
internationale netværk. Særligt et spirende ungekulturmiljø udgør et 
potentiale for udviklingen af nye unikke og kulturelle tilbud.

• Vi skal styrke ungekulturmiljøet og det spirende kulturelle vækstlag, 
hvor de unge selv er drivkraften i udviklingen af nye kulturmiljøer. 

• Vi skal være innovative og skabe unikke oplevelser, som både favner 
det brede og folkelige samt unikke og enestående. 

• Vi skal udvikle og fremtidssikre vilkår for kunst og kultur i kommunen. 
Kulturen og kunsten er for alle og vi vil sikre at de kulturelle aktiviteter 
opsøger og henvender sig til nye målgrupper. 

• Vi skal styrke de eksisterende samarbejder og netværk – både i og 
uden for kommunen, men også søge nytænkende og utraditionelle 
samarbejdspartnere. 

• Vi skal anvende kunst og kultur til at styrke sammenhængskraften i 
kommunen samt synliggøre vores unikke kulturarv. 

• Vi skal udvikle aktiviteter og kulturtilbud, der har potentiale i forhold til 
bosætning og erhvervsudvikling.



Lyden af sundhed og fællesskab

Kultur- og fritidsområdet skal understøtte ’det gode liv’ for alle aldre. Bevægelse, motion og 
fællesskaber er essentielt i alle livets faser og kan danne rammerne for mødet på tværs af 
generationer. Kunst, kultur og fællesskaber kan gøre en særlig forskel for eksempelvis mennesker 
med stress, angst eller kroniske smerter. Kultur- og fritidslivet skal derfor spille en aktiv rolle, som 
løftestang for sundhed og social integration.

• Vi skal bygge bro på tværs af forvaltningsområder og lade kultur, fritid og fællesskaber være 
løftestang for forebyggende initiativer.

• Vi skal understøtte et kultur- og fritidsliv, der er opsøgende og tilgængeligt - både som en del 
af kommunens mange kultur- og fritidsfaciliteter samt i forpligtende samarbejder med dagtilbud, 
skoler, forenings- og erhvervsliv, højskoler og plejehjem.

• Vi skal skabe de bedst mulige forudsætninger for, at flere borgere bliver en del af foreningslivets 
fællesskab, da det har positiv indvirkning for såvel den fysiske som mentale sundhed, hvilket 
understøttes gennem partnerskabet i ’Bevæg Dig For Livet’.

• Vi skal understøtte, at flest mulige borgere er aktive i Struer Kommune, det gør vi blandet andet 
ved kontinuerligt at udvikle vores kultur- og fritidstilbud, så der er muligheder for alle.

• Vi ønsker at understøtte og udvikle, hvordan værdiskabende oplevelser og deltagelse i 
meningsfulde fællesskaber kan sikre, at det er attraktivt at bo i Struer Kommune.







Lyden af en smuk kommune

Kommunens største attraktion er naturen omkring os i form af vand, strand og skov. Naturen er en 
værdi i sig selv, den byder på en unik biodiversitet, den skaber rammer for sammenhold på tværs 
af generationer og giver unikke udfoldelsesmuligheder. Naturen skal både benyttes og beskyttes. 
Vi skal åbne adgangen til brugen, men samtidigt beskytte det, som gør den unik.

• Vi skal udnytte de unikke muligheder, naturen skaber i form af ramme og facilitet for 
kulturevents, idræt og bevægelse samt fritids- og udeliv.

• Vi skal benytte naturens unikke rammer, som løftestang i forbindelse med løsning af kommunens 
kerneopgaver.

• Vi skal dyrke og synliggøre de unikke muligheder, som naturen i Struer Kommune byder på - 
f.eks. den 147 km lange kystlinje, luftaktiviteter i Toftum Bjerge, vandreruter i Klosterheden, Kilen, 
Geopark Vestjylland, Venø m.fl.

• Vi skal skabe grobund for et rekreativt og aktivt liv på kommunens havne. Havnene er under 
udvikling, hvilket skaber adgang til nye områder og mulighed for aktivitet og fællesskaber.



Lyden af høj kvalitet

Kultur- og fritidslivet skal være en katalysator for, hvordan vi arbejder 
innovativt medlyd, akustik og høj kvalitet, så det skaber værdi for 
kommunens udvikling. Vi skal alle tage ejerskab. Målet er at fremhæve og 
løfte alle aktiviteter i Struer Kommune, der har positiv indflydelse på vores 
livskvalitet og dét at besøge området.

• Vi skal sikre, at kvalitet er en underliggende rød tråd, når vi manøvrerer 
inden for kultur- og fritidsområdet. 

• Vi skal bygge bro til erhvervslivet og lade kultur- og fritidslivet være 
dynamo for vækst og erhvervsudvikling. 

• Vi skal arbejde med forståelsen af ’Struer som Lydens By’ og hvordan 
lyd, akustik og høj kvalitet kan bidrage til at løfte oplevelser og 
aktiviteter på en værdiskabende måde. 

• Vi skal understøtte, at flest mulige kan engagere sig som en del af 
’Lydens By’ og være med til at løfte de aktiviteter, som skal styrke den 
fælles branding i kommunen.



Lyden af nordvestjysk entreprenørånd

I Struer Kommune både vil, kan og skal vi være unikke. Vi vil være et sted, 
hvor idéer favnes, blomstrer og udvikler sig og vi vil understøtte den helt 
særlige nordvestjyske entreprenørånd, hvor evnen til at tro på idé og føre 
den ud i livet er kendetegnende for kommunens udvikling. Der skal i Struer 
Kommune være plads og mulighed for at afprøve og dyrke det ukendte og 
vi skal turde bevæge os på ukendt grund og flytte rammerne. 

• Vi skal understøtte og hjælpe de mange frivillige aktører med både 
tilskud samt råd og vejledning. Det skal være nemt at føre idéer og nye 
aktiviteter ud i livet. 

• Vi skal dyrke det ukendte og turde at gøre noget ud over det 
sædvanlige - samt stille tilskud og rammer til rådighed. 

• Vi skal afprøve nye metoder for, hvordan borgere kan søge indflydelse 
på udviklingen af rammer i kommunen, herunder hvordan der kan søges 
tilskud til aktiviteter uden for foreningsorganisation eller gennem en 
åben proces komme med forslag til politisk behandling. 

• Vi skal styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund, med 
klare forventninger og aftaler. Vi kan og skal stille krav til hinanden, så vi 
sammen kan sikre de bedst mulige vilkår. 

• Vi skal sikre grønne og bæredygtige løsninger, både når der etableres 
nye faciliteter samt i materialeforbrug ved projekter og events.



Kultur- og fritidslivet i  
Struer Kommune

Struer er en levende kommune, der er kendetegnet ved et rigt og varieret 
kultur-, fritids- og foreningsliv, der rummer en mangfoldighed af tilbud 
til hele familien - lige fra fritidsaktiviteter i børnehøjde, idræt for både 
bredden, eliten og borgere med særlige behov, til oplevelser, der vækker 
fordybelse og refleksion.

Livet i Struer Kommune er på mange måder rigt og mangfoldigt. Året 
rundt er børn, unge og voksne engagerede i aktiviteter og oplevelser, der 
inspirerer, udvikler og udfordrer.


