
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magiske kulturoplevelser i naturen 

- Et udkast til strategisk kulturpulje 2021 

Projektets baggrund 
Kulturlivet i Hedensted Kommune er noget vi er stolte af. Det er mangfoldigt, levende og 
lokalt ankret. En stor del af kulturaktiviteterne i kommunen bygger på borgernes og fore-
ningernes egne initiativer. De mange forskellige aktører bidrager til det gode liv. Det er 
her vi finder lyst, overskud og inspiration til de meningsfyldte hverdagsfællesskaber og 
positive oplever.  
 
Etableringen af en kulturpulje er ønsket om at arbejde strategisk med at understøtte, 
fremhæve og styrke eksisterende og kommende kulturaktiviteter og aktører i Hedensted 
Kommune for derigennem at give flere borgere mulighed for at deltage i de gode hver-
dagsfællesskaber og positive oplevelser og give flere lyst til at være en del af livet i He-
densted Kommune.  
 
I samarbejdet med kulturaktørerne fremhæver de forskellige potentialer som også dan-
ner baggrund for arbejdet med den strategiske kulturpulje.  Det er dels en styrkelse af 
kommunikationen, så aktiviteter, aktører og ressourcepersoner synliggøres i en fælles 
indsats. Det gælder også et stærkere fællesskab og samarbejde på tværs af kulturens 
aktører. Endelig er der også fokus på faciliteter, både på at etablere nye og synliggøre 
eksisterende. 
 
Forudsætninger 
Den strategiske indsats skal tage udgangspunkt i og styrke Hedensted Kommunes DNA 
om det gode liv og fællesskabet. De skal kunne realiseres i 2021 og trække spor ind i 
2022. Aktiviteterne skal som udgangspunkt være for alle i Hedensted Kommune. Alle er 
en ressource og alle kan bidrage. Aktiviteterne foregår i en periode, hvor der fortsat må 
forventes at være restriktioner som følge af Corona-virus. Derfor er det vigtigt, at aktivi-
teterne tager højde for de til enhver tid gældende restriktioner og retningslinjer. 
  
Indhold 
Det foreslås, at det fælles omdrejningspunkt for indsatsen i 2021 er kulturoplevelser og 
fællesskaber i naturen. Naturen er som udgangspunkt en god ramme for fællesskaber. 
Der er adgang for alle og det kræver ikke særlige forudsætninger for at være med. Deru-
dover giver naturen mulighed for at lave mange forskellige arenaer for kulturoplevelser 
og aktiviteter, som borgerne kan være en del af enten i små hold eller deltage i på egen 
hold. Naturen i Hedensted Kommune rummer mange muligheder. Der er naturattraktio-
ner og faciliteter i hele kommunen. Ud over at kunne rumme kulturoplevelser er der også 
mange andre fordele ved at få flere ud i naturen og det kan dermed også kobles med an-
dre aktiviteter f.eks. motion og bæredygtighed.  
 
Forslag til aktiviteter 
Det er ønsket, at aktiviteterne tager udgangspunkt i eksisterende aktører og aktiviteter, 
men også bringer inspiration fra andre områder og ressourcepersoner. På den måde skal 
aktiviteterne være med til at markedsføre eksisterende aktører og samtidig skabe nye 
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kulturoplevelser. Endelig er fokus på at skabe tværfagligt samarbejde mellem eksisteren-
de aktører 
 
Aktiviteterne kan f.eks. være: 

 Naturskattejagter – I uge 7 og uge 42 inviteres familierne med på skattejagt i He-
densteds skønne natur. Med et skattekort i hånden skal der læses højt og findes 
vej, når fortællinger om skovene får liv via deltagernes fantasi. Aktiviteterne kan 
f.eks. laves i et samarbejde mellem bibliotekerne og Natur og Ungdom.  

 På jagt efter kulturhistorien – Ved hjælp af geocaching kan familierne gå på opda-
gelse i Hedensteds historie og blive klogere på egnens kulturaktører. Aktiviteterne 
søsættes i sommerferien, men vil derefter leve videre på egen hånd og kan bru-
ges af både borgere og besøgende. Aktiviteterne kan laves i samarbejde med de 
lokale kulturaktører. 

 ”Alt er en dinosaurus” - En teaterforestilling for og med børn og barnlige voksne, 
der foregår udendørs i forskellige skovområder i hele kommunen. Her skal delta-
gerne sammen med tre dinosaurusforskere på jagt efter spor i naturen og med 
udgangspunkt i fundene digter de historier om dens liv og skæbne. Teaterforestil-
lingen skabes af Teater Jævn og har allerede opnået økonomisk støtte fra Statens 
Kunstfond og Det Fælles Landdistriktsråd.  

 Naturfortællinger - Foredrag i og om natur f.eks. i samarbejde med bibliotekerne, 
lokalråd og Folkeuniversitet. 

 Lyd i naturen - Koncerter og fællessang i naturen f.eks. i samarbejde med Kul-
turskolen, Pensionisthøjskolen, musikforeninger og lokale kor.   

 Naturgudstjenester – naturen inviterer til ro og rum til stilhed og fordybelse. Bliv 
forfrisket af vind og regndråber, nyd høje træer og åbne vider og være nysgerrig 
på livets mangfoldighed. En gudstjeneste i naturen kan åbne for de store spørgs-
mål. Gudstjenesterne afvikles i samarbejde med lokale kirker.  

 Hold hjernen frisk – aktiviteter for seniorer skabt i et samarbejde mellem Heden-
sted Bibliotekerne og sundhedsområdet, hvor alle aktiviteterne foregår i naturen 
og kombinerer fysiske, mentale og sociale elementer.  

 
Eksempler på samarbejdspartnere 
Hedensted Bibliotekerne  Kulturskolen Hedensted 
Pensionisthøjskolen  Skole og daginstitutioner 
Kirker   Kor og musikforeningerne 
Museer   Natur og Ungdom 
Teater Jævn   Kunstnernetværket 
Ungdomsskolen  Spejdere 
Lokalråd   Lokalarkiver 
Aftenskoler   Folkeuniversitetet 
Kulturring Østjylland 
 
Økonomi 
Udvalget for Fritid & Fællesskab bidrager med 300.000 kr. som et engangsbeløb i 2021. 
Derudover er det muligt at søge Kulturstyrelsen og Friluftsrådet om yderligere midler. 
Midlerne anvendes primært til selve aktiviteterne og gerne som investering der gør, at 
nogle af aktiviteterne kan fortsætte de kommende år f.eks. naturskattejagter. Kultur og 
Fritid anvender midlerne i aftalerne med de forskellige aktører som det kendes fra Aktiv 
Ferie og dermed ikke en ansøgningsrunde pga. den korte tidshorisont.  
 
Kommunikation 
Via hedensted.dk etableres der en fælles hjemmeside som løbende bliver opdateret med 
nye aktiviteter. Dermed synliggøres de mange kulturaktører i Hedensted Kommune og 
der skabes et forbindelse til Visit Kystlandet, så også besøgende kan få glæde af aktivite-
terne. Fra hjemmesiden skabes der opmærksomhed via de forskellige sociale medier, lo-
kale medier og de forskellige aktørers platforme. 


