
KULTUR OG FRITID SOM BINDELED 
FOR VORES FÆLLESSKABER

Kultur giver vækst
Et stærkt kulturliv giver omsætning i erhverv, bosætning og 
turisme, og det kan aflæses direkte på bundlinjen. Kultur er 
ligeledes med til at styrke velfærd, trivsel og sundhed. God 
kultur gør os livsglade, og vil man have et område i vækst, 
skal man have et stærkt kulturliv. Vi underbygger mangfol-
dighed, dannelse og velvære ved at bakke kulturen op, både 
i forhold til hverdagskulturen og i forhold til de store sports- 
og kulturbegivenheder, som tiltrækker sig opmærksomhed 
udefra.

Samarbejde
Kulturområdet er et godt udgangspunkt for at lave sam-
produktion og samskabelse. Vi støtter ideer, som kommer 
nedefra, da disse skaber ejerskab og opkvalificerer projek-
terne. En række kulturelle tilbud vil naturligt være mest kon-
centreret i de fire hovedbyer, men lige så vigtigt er det at 
bakke om ildsjælenes kulturtiltag i de små lokalsamfund. Vi 
skal alliere os med de mange gode frivillige og erhvervene 
for at nå de fælles mål om at samle og styrke kommunen. Vi 
er stolte af, at så mange engagerede frivillige har overskud til 
at gøre en forskel for andre. Derfor skal vi gøre det nemmest 
muligt at være frivillig. Det gælder i alle former for kulturak-
tiviteter, også idræt.

Fællesskab for alle
Kultur- og fritidsområdet er med til at sikre livskvalitet og 
medborgerskab og skal derfor være tilgængeligt for alle. 
Uanset social arv skal ingen stå uden for det fællesskab, som 
kultur- og fritidsområdet tilbyder. Fællesskab er særligt vig-
tigt i en tid, hvor flere føler sig ensomme. Vi skal gribe de 
ideer og initiativer, som kommer fra nye fællesskaber og 
hjælpe dem i gang. Vi ønsker først og fremmest at styrke 
bredden i idræts- og kulturlivet, men vi anerkender også, at 
eliten inspirerer og motiverer. Alle talentfulde børn skal have 
lige mulighed for at dyrke eliteidræt.

Fysisk og psykisk sundhed
Sundhed kan være både fysisk og psykisk, og derfor er det 
vigtigt, at vi understøtter begge. I forhold til fysisk sundhed 
har vi fokus på udbredelsen af idræt, så flere vælger et aktivt 
liv, ligesom vi vil sikre tilbud og faciliteter, der er målrettet 
forskellige borgeres behov. I forhold til psykisk sundhed vil vi 
understøtte kommunens museer og biblioteker, og vi ønsker 
at sikre kulturelle arrangementer som koncerter og teater 
for alle aldersgrupper.

Gode oplevelser
Vi vil sikre, at alle har mulighed for kulturelle oplevelser. Der-
for vil vi blandt andet støtte kulturelle aktiviteter i børneha-
ver, skoler og på plejehjem. Vores smukke natur giver også 
mulighed for oplevelser. Mariager Fjord rummer f.eks. stort 
potentiale for en række aktiviteter. Her ønsker vi at skabe 
gode havnemiljøer til gavn for både borgere og turister. Stier 
langs fjorden og andre naturskønne steder i kommunen er 
også vigtige for borgere og turister, og det er væsentligt, at 
stierne er tilgængelige for alle – også kørestolsbrugere.

Kultur handler om fællesskab, sundhed og gode oplevelser. Socialdemokratiet ar-
bejder for at styrke kultur- og fritidsområdet med fokus på at sikre livskvalitet for 
alle kommunens borgere.
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