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1 - Vejle Musikteater
Vedelsgade 25
7100 Vejle

2 - Scandic Jacob Gade
Flegborg 8-10
7100 Vejle

3 - Spinderihallerne
Spinderigade 11
7100 Vejle

4 - CABINN Vejle
Dæmningen 6
7100 Vejle

5 - Vejle Center Hotel
Willy Sørensens Pl. 3
7100 Vejle

6 - Torvehallerne
Fiskergade 2, 8
7100 Vejle
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VELKOMMEN TIL KL’s
KULTUR- OG FRITIDSKONFERENCE 2019
Verden over bliver de globale klimaudfordringer grundlag for et
stigende fokus på en bæredygtig udvikling i vores levevis, og med
FN’s verdensmål er der nu sat mål op for at lykkes med en bæredygtig fremtid.
Bæredygtighedsdagsordenen har også stigende opmærksomhed
herhjemme, og mange af landets kommuner er i fuld gang med
at skrive sig ind i de 17 verdensmål. Hvis målene skal være indfriet
inden 2030, er der imidlertid behov for udvikling af lokale løsninger
for at gøre verdensmålene operationelle.
Verdensmålene og kultur- og fritidsområdet
På konferencen sætter vi fokus på kultur- og fritidsområdets potentiale for at medvirke til at understøtte denne udvikling, og konferencen giver konkrete eksempler på, hvordan kommunerne indtænker området i deres strategier for en bæredygtig udvikling.
Konferencen belyser dette gennem nedslag på specifikke verdensmål og stiller spørgsmålet, om de værdier og egenskaber, der kendetegner kultur- og fritidsområdet, kan have en rolle for opfyldelsen af disse verdensmål.

Sammenhængskraft og bæredygtighed i et kultur- og fritidsperspektiv
Udover klimaændringerne omhandler verdensmålene fremme af
ligestilling, transparens og trivsel for den enkelte borger og understøttelse af robuste lokalsamfund gennem lokal involvering og sikre
vækst og beskæftigelse.
Som løsningsmodeller for disse udfordringer beskæftiger konferencen sig med begreberne sammenhængskraft og bæredygtighed
som nødvendige ingredienser og kultur- og fritidsområdet som
central drivkraft og bidragsyder.
Værtskommunen Vejle er medlem af bynetværket 100 Resilient
Cities og med Vejle Musikteater som kulisse er rammerne på plads
for en spændende konference.
Konferencen henvender sig til kommunalpolitikere, forvaltninger,
kultur- og fritidsinstitutioner, interesseorganisationer, og organisationer på kultur- og fritidsområdet.
Vel mødt og god konference!

Hvis du tweeter under konferencen, så brug #KF19
Download app’en ”Mentimeter”, som vi bruger under konferencen og
app’en ”KL-Konferencer”, så du kan holde dig opdateret

4

Program - Onsdag den 15. maj
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PROGRAM
ONSDAG DEN 15. MAJ 2019
09.00

Ankomst til Musikteateret
Indtjekning og morgenbuffet i Vejle Musikteater

Åbning af KL’s Kultur- og Fritidskonference 2019
KL og Vejle Kommune byder velkommen.
– Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og
		Planudvalg
– Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune

12.50

Temasessioner (1. runde)
Læs mere om sessionerne på side 6-7 og se dine tilmeldinger i deltagerlisten i app’en.

13.40

Kaffepause

14.10

Temasessioner (2. runde)
Læs mere om sessionerne på side 6-7 og se dine tilmeldinger i deltagerlisten i app’en.

15.00

Find den bus, der kører til din udflugt
Hold øje med skiltene.

15.25

Udflugter
Læs mere om udflugterne på side 8-9 og se dine
tilmeldinger i deltagerlisten app’en.

17.30

Indkvartering på hotellerne

19.00

Middag i Spinderihallerne
Vi mødes til middag i Spinderihallerne på
Spinderigade 11, 7100 Vejle.

21.00

Netværk og musik i Spinderihallerne

23.00

Tak for i dag

10.00

10.20

10.50

Keynote: María Ana Petrera om FN’s verdensmål i et
kultur- og fritidsperspektiv
Ifølge en rapport fra Deloitte kan kommunerne skabe
lokal udvikling med FN’s verdensmål. I denne keynote
gennemgås kultur- og fritidsområdets potentiale for at
medvirke til det.
Fra global ambition til lokal implementering
– hvordan inddrages kultur- og fritidsområdet?
Flere kommuner er i fuld gang med at implementere
verdensmålene. Det er især målene vedrørende klima,
bæredygtige byer og uddannelse, der er fokus på. Men
hvordan inddrager kommunerne kultur- og fritidsområdet
i denne bæredygtighedsdagsorden? Og hvordan ser de
kultur- og fritidsområdets potentiale for at bidrage til
en bæredygtig udvikling? Disse spørgsmål vil være omdrejningspunktet for en debat med Vejle Kommune,
Gladsaxe Kommune og Odense Kommune.

På scenen:
– Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune
– Dan Arnløv Jørgensen, formand for Kultur – og Fritids		 udvalget og 1. viceborgmester i Vejle Kommune
– Peer Locher, formand for Verdensmålsudvalget i
		 Odense Kommune
Debatten modereres af Henrik Brandt, journalist og selvstændig konsulent i idræts- og fritidssektoren.
11.50

Frokost
Der er mulighed for at spise frokost i Restaurant Noden,
Cafe Unoden og Teaterloungen.

Program - Torsdag den 16. maj
Kultur- og Fritidskonference 2019
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PROGRAM
TORSDAG DEN 16. MAJ 2019
07.00

Mulighed for morgenaktiviteter
Svømning: Svømmehallen kan benyttes fra kl. 06.00 og
findes i DGI-huset, der ligger sammen med Vejle Center
Hotel på Willy Sørensens Plads 5.

10.15

Kaffepause og Shakespeare
I pausen vi I kunne opleve Xeneriets dramaelever bryde
ud i dialoger og improvisere med hinanden - uformelle
smagsprøver fra deres seneste produktion Den Dybeste
Søvn, som er et mashup af Macbeth og Romeo & Julie.
Eleverne er fra 5.-9. klasse.

10.45

Lokal mobilisering – kan inddragelse af civilsamfundet
fremme en bæredygtig udvikling i byerne?
FN’s verdensmål vil sikre en bæredygtig udvikling af byer
og lokalsamfund gennem en tæt dialog med og inddragelse af borgerne. Danmark har allerede en lang tradition for et stærkt civilsamfund, som engagerer borgerne.

Løb: Afgang kl. 07.00 (omklædt) foran hovedingangen til
Vejle Musikteater. Vi løber ca. 5 km i lokalområdet.
Yoga: Starter kl. 07.00 (omklædt) hos Lido Fitness på
Dæmningen 8 (i bygningen ved siden af Hotel Cabinn).
Lido Fitness har alt udstyr samt adgang til omklædning
og bad.
08.00

Morgenbuffet i Vejle Musikteater
Kaffe, the og croissanter

09.00

Velkommen til konferencens 2. dag
Morgensang ved Tanja Sigsgaard Schmidt,
leder af Xeneriet.

09.15

Debat om fremtidens biblioteker
Kulturministeriet og KL lancerede i efteråret 2018 en fælles kampagne om fremtidens bibliotek, hvor kulturminister Mette Bock og KL’s formand for Kultur-, Erhverv- og
Planudvalget Leon Sebbelin var på rundtur i landet for at
tale med bibliotekets brugere og ikke-brugere.
Nu er tiden inde til at binde sløjfe på kampagnen. KL fremlægger i den forbindelse en række synspunkter på udviklingen af fremtidens bibliotek og giver samtidig bolden
op til at fortsætte biblioteksdebatten på kommunalpolitisk niveau.

På scenen:
– Tine Vinther Clausen, formand for Fritids		 og Kulturudvalget i Lolland Kommune
– Michael Mathiesen, næstformand i Kultur- og Turisme		 udvalget i Helsingør Kommune
– Steen Bording Andersen, formand for Kulturudvalget i
		 Aarhus Kommune og formand for Danmarks
		Biblioteksforening
– Per Paludan, formand for Dansk Folkeoplysnings
		Samråd
– Leon Sebbelin, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og
		Planudvalg
Debatten modereres af Henrik Brandt, journalist og selvstændig konsulent i idræts- og fritidssektoren.

Hvordan kan det bruges strategisk for at fremme den borgernære dialog gennem nye partnerskaber mellem kommune og civilsamfund? Og kan verdensmålene medvirke
til nye fællesskaber med borgerinddragelse og nærdemokrati som omdrejningspunkter?
På scenen:
– Morten Bo Andersen, direktør i GAME
– Kasper Rolle, projektleder ved Spejderne
– Trine Frydkjær, projektleder ved Tænketanken Mandag
		Morgen
Debatten modereres af Henrik Brandt, journalist og selvstændig konsulent i idræts- og fritidssektoren.
11.45

Formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg,
Leon Sebbelin, afslutter konferencen

12.00

Frokostmadpakke to go eller to stay.
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Sessioner
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SESSIONER
Session 1: Mental sundhed
Kan vi fremme borgernes trivsel og mentale sundhed gennem at
gøre noget aktivt, noget sammen og noget meningsfuldt?

Session 2: Livslang læring og oplyste borgere
Hvordan kan kultur- og fritidsområdet være et supplement til det formelle uddannelsessystem og sikre alle adgang til læring?

Kultur og fritidsområdet spiller sammen med sundhedsområdet
en vigtig rolle i FNs verdensmål 3. Målet er, gennem forebyggelse,
behandling og fremme af mental sundhed, at reducere tidlig død
som følge af livsstilssygdomme med en tredjedel inden 2030. Sessionen giver tre forskellige bud på, hvordan kommunen bidrager til
at fremme borgernes fysiske og mental sundhed gennem et alsidigt kultur og fritidsliv. Hør erfaringer fra hvordan ABC for mental
sundhed skaber rum for brobygning mellem kommuner, foreninger
og frivillige. Hør også om værdien af kunst og kulturaktiviteter som
kliniske, terapeutiske og rammesættende tiltag og om foreløbige
resultater fra projektet ‘Kultur på recept’ i Aalborg Kommune. Center
for Holdspil forsker i hvordan holdspil styrker sundhed, fællesskaber og trivsel og har opnået en række positive resultater. Centeret
samarbejder med flere kommuner om holdspil som metode til
sundhedsfremme for børn, voksne og seniorer og vil på sessionen
fortælle om dette.

Sessionen belyser UNESCO’s Learning City-koncept om lærende
byer som en model for, hvordan kultur- og fritidsområdet i kommunerne kan bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling i byerne
gennem læring.

Du møder:
– Vibeke Koushede,
seniorforsker i Statens Institut for Folkesundhed

Du møder:
– Trine Bendix Knudsen,
sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd og medlem
af Den Danske UNESCO-nationalkommission

–

Anita Jensen,
postdoc. ved Videnscenter for Kultur og Sundhed på Aalborg
Universitet

Vi spørger på sessionen, om konceptet kan omsættes til en operationel model i kommunerne for at sikre lokalbefolkningen den
viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtige udvikling i overensstemmelse med verdensmål 4 og særligt
formuleringerne om at sikre alles muligheder for livslang læring,
forebygge ulighed mellem kønnenes adgang til uddannelse og sikre
viden om bæredygtig udvikling.
På sessionen får du præsenteret Learning City-konceptet og du kan
høre hvordan Sønderborg Kommune har fortolket og operationaliseret verdensmålet gennem Learning City-konceptet.

–

Birgitte Bjørn Petersen,
projektleder i House of Science i Sønderborg Kommune

–

Laila Ottesen,
lektor ved Center for Holdspil og Sundhed på Københavns
Universitet

–

Ib Lauritsen,
medlem af KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg og borgmester i
Ikast-Brande Kommune

–

H.C. Østerby,
medlem af KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg og borgmester i
Holstebro Kommune

–

Henrik Brandt,
journalist og selvstændig konsulent i idræts- og fritidssektoren

Sessionen finder sted i Jacob Gade Salen, rum 2.
Sessionen finder sted i Jacob Gade Salen, rum 1.

Sessioner
Kultur- og Fritidskonference 2019

Session 3: Bæredygtig vækst og kulturturisme
Hvilken dynamik er det muligt at skabe mellem kultur, erhverv, turisme og bæredygtighed? Og hvordan udvikler man en kulturturisme,
der både trækker turister, aktiverer og glæder de lokale, samt giver
værdi til lokalsamfundet?
Sessionen vil først rumme et forskeroplæg om udvikling af og eksempler på kulturturisme og bæredygtighed i såvel bynære områder som i landområder. Dernæst et oplæg fra Helsingør kommune,
der fortæller om kommunens kulturturisme med udgangspunkt
i blandt andet byens Music Maker-event, der mixer internationale
musiknavne og unge spilleglade fra vækstlaget. Og så vil sessionen
naturligvis også give gode muligheder for spørgsmål og debat.
Du møder:
– Michael Mathiesen,
næstformand i næstformand i Kultur- og Turismeudvaglet i
Helsingør Kommune
–

–

Jane Widtfeldt Meged,
forsker i kulturturisme og projektleder i Innovation og Udvikling
af Bæredygtig Bynær Naturturisme på RUC.
Per Flor,
medlem af KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg og
byrådsmedlem i Ringsted Kommune
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Session 4: Bæredygtige nærmiljøer
Hvordan kan kultur og fritidsaktiviteter bidrage til at fremme positive
fællesskaber i socialt belastede boligområder?
På sessionen diskuteres kultur- og fritidslivets bidrag til at ´modarbejde parallelsamfund og afvikle ghettoer´, som er det overordnede sigte med regeringens parallelsamfundsudspil og vedtagne
ghettopakke i 2018. Hvordan kan kommuner, stat, fonde, interesseorganisationer og lokale aktører samarbejde om at gøre byer og lokalsamfund inkluderende, attraktive, trygge, robuste og bæredygtige? Hvordan kan man skabe nye fælles rum og fællesskaber via kultur- og fritidsaktiviteter? Kan kulturområdet puste nyt liv i ghettoer?
Hvilke opgaver har de forskellige aktører i denne sammenhæng?
Du møder:
– Esben Danielsen,
direktør i Lokale- og Anlægsfonden
–

Jane Jegind,
rådmand for By og Kultur i Odense Kommune

–

Søren Taaning,
formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst

–

Jørn Pedersen,
medlem af KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg og borgmester i
Kolding Kommune

Sessionen finder sted i Store Sal.
Sessionen finder sted i Intermezzo.
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Udflugter
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UDFLUGTER
Udflugt 1:
Oplevelsescenter Kongernes Jelling – supermoderne digital
sanseoplevelse om vikingernes liv og levned
Den danske nation blev født og skabt i Jelling, og monumentområdet blev optaget på UNESCO´s verdensarvsliste i 1994. Kom med
på denne udflugt til oplevelsescenter Kongernes Jelling, der ligger
midt i det historiske monumentområde omkring Jelling Kirke. Du
får en unik og supermoderne digital sanseoplevelse, der handler
om vikingernes liv og levned. En rejse fra fortællinger i flammernes
skær, over livet som viking og kriger, rejsen til Valhal og overgangen
til kristendommen. Hele besøget krones med en tur på den nye tagterrasse med udsigt over hele monumentområdet.
Bus til Jelling og rundvisning.

Udflugt 2:
Det Maritime Vejle – velkommen til den nye bydel på havnen i
Vejle
Ved havnen skyder en helt ny bydel op - Fjordbyen - med bl.a. boliger, erhverv, ny havnekanal, ny lystbådehavn og rekreative områder.
På denne udflugt hører du om tankerne bag den ny bydel med
fokus på sammenhængskraft og liv på havnen, bl.a. gennem samskabelse med foreninger og lokale i afviklingen af Vejles årlige folkefest Vild med Vand i havneområdet. Du præsenteres for nogle af
de spændende byggeprojekter, herunder det spektakulære Fjordenhus og den flydende kajakklub.
Bus til havnen og rundtur.

Udflugt 3:
Resiliens i øjenhøjde
På denne udflugt bliver du taget på en tur til Finlandsparken, et
boligområde, der for nylig kom på listen over hårde ghettoer i Danmark. Her vil du få indblik i, hvordan man lokalt i et boligområde arbejder med social sammenhængskraft og bæredygtighed gennem
foreningsinitiativer og initiativer i boligsocialt regi, og du vil blive
introduceret for en projektidé, der skaber et fælles rum mellem Finlandsparken og det omkringliggende villakvarter.
Bus til Finlandsparken og rundtur.

Udflugt 4:
Parasportens hovedstad – hør, se og mærk
Vejle Kommune er parasportens hovedstad, og i 2019 har vi sat
ekstra fokus på parasportens via parasportens år. 2019 bliver i Vejle
Kommune pakket ind i to store paraevents, foredrag samt mange
andre forskellige aktiviteter, der på den ene eller anden måde har
udgangspunkt i parasport og mennesker med funktionsnedsættelser.
På denne udflugt bliver du introduceret til, hvordan vi har fokus på
parasporten
• Hvordan arbejder Vejle Kommune med visionen politisk og
strategisk
• Hvordan er det at være parasportsudøver i Vejle Kommune
• Hvordan arbejder foreningerne med parasporten
• Hvordan føles det på egen krop at være parasportsudøver
På udflugten vil du møde den politisk trækkraft i visionen, Danmarks eneste Parasportsråd og parasportsudøvere og foreninger i
Vejle Kommune.
Udflugten foregår i DGI Huset Vejle. Der er samlet afgang til fods.

Udflugt 5:
Vejle i førertrøjen – Vejle Kommune, som et af Nordeuropas
bedste områder for cykling
På denne udflugt præsenteres hvordan Vejle Kommune målrettet
har arbejdet med at opnå positionen som en af Danmarks bedste
cykelkommuner.
Større byer som København kan selvfølgelig noget særligt i forhold
trafikafvikling og cyklisme i hverdagen. Men med Danmarks smukkeste og vildeste cykelterræn giver Vejle Kommune et bud på hvordan man vender en udvikling fra ’en umulig cykelby’ til, at Vejle i dag
sikrer cyklisten et højt kvalitetsprodukt inden for alle cyklismens
fire ’ben’ – især for fritidscyklisterne, dem på racer, turcykel eller
mountainbike, men også for hverdagscyklisterne der bruger cyklen
til transport i dagligdagen.
På udflugten vil du høre om
• Politiske og strategiske overvejelser bag Vejle i førertrøjen
• Supercykelstier og Mountainbikespor
• Cykelevents som Grejsdalsløbet, PostNord Danmark Rundt og
i 2021 er Vejle startby for tredje etape af Tour de France og forhåbentlig vært for Worldcup i mountainbike
• Samarbejde med frivillige og private aktører
Mulighed for at prøve kræfter med de nyeste mountainbikespor.
Bus til Sønderskoven og rundtur.

Du møder
Kultur- og Fritidskonference 2019
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DU MØDER:

Anita Jensen
Postdoc., Videnscenter for Kultur og
Sundhed, Aalborg Universitet

Henrik Brandt
Selvstændig konsulent i idræts- og fritidssektoren

Birgitte Bjørn Petersen
Projektleder, House of Science

Ib Lauritsen
Borgmester, Ikast-Brande Kommune og
medlem af KL’s Kultur-, Erhverv- og
Planudvalg

Dan Arnløv Jørgensen
1. Viceborgmester, Vejle Kommune og
formand for Kultur-og Idrætsudvalget

Jane Jegind
Rådmand for By og Kultur , Odense Kommune

Esben Danielsen
Direktør, Lokale og Anlægsfonden

Jane Widtfeldt Meged
Forsker og projektleder, Innovation og
Udvikling af Bæredygtig Bynær
Naturturisme, RUC

H.C. Østerby,
Borgmester, Holstebro Kommune og medlem af KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

Jens Ejner Christensen
Borgmester, Vejle Kommune
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Du møder
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Jørn Pedersen,
Borgmester, Kolding Kommune og medlem
af KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

Morten Bo Andersen
Direktør, GAME

Kasper Rolle
Projektleder på Explorer Islands, Spejderne

Peer Locher
Formand, Verdensmålsudvalget,
Odense Kommune

Laila Ottesen
Lektor, Center for Holdspil og Sundhed,
Københavns Universitet

Per Flor
Byrådsmedlem, Ringsted Kommune og
medlem af KL’s Kultur-, Erhverv- og
Planudvalg

Leon Sebbelin
Borgmester, Rebild Kommune og formand
for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

Per Paludan Hansen
Sekretariatsleder, LOF

María Ana Petrera
Manager, DC SDG strategy and innovation,
Deloitte Consulting

Steen Bording Andersen
Formand for Kulturudvalget, Aarhus Kommune og formand for Danmarks Biblioteksforening

Michael Mathiesen
Næstformand i Kultur- og Turismeudvalget,
Helsingør Kommune

Søren Taaning,
Formand for Statens Kunstfonds
Legatudvalg for Billedkunst

Du møder
Kultur- og Fritidskonference 2019

Tine Vinther Clausen
Formand for Fritids- og Kulturudvalget,
Lolland Kommune

Trine Bendix Knudsen
Sekretariatsleder, Dansk Folkeoplysnings
Samråd og medlem af Den Danske
UNESCO-nationalkommission

Trine Frydkjær
Projektleder, Demokratiprojektet
VoresStemmer

Trine Græse
Borgmester, Gladsaxe Kommune

Vibeke Koushede
Seniorforsker, Statens Institut for
Folkesundhed
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tid og sted
KL’s Kultur- og Fritidskonference afholdes d. 15. og 16. maj 2019 i:
Vejle Musikteater, Vedelsgade 25, 7100 Vejle

Internet til fri benyttelse:
Netværksnavn: KF19
Password: KLKF2019

Garderobe:
Der findes garderobe i Vejle Musikteater, som kan benyttes under
hele konferencen. Garderoben er ikke bemandet

Følg debatten på Twitter:
KF19 er på Twitter.
Du kan følge med eller deltage i debatten på #KF19

Bagage:
Overnatter du på CABINN, Vejle Center Hotel, Scandic Jacob Gade
eller Torvehallerne, bringer vi din bagage ud til dit hotel.
Der findes bagagemærker i garderoben, som du sætter på din taske
og afleverer ved bagage-skiltet. Så kører vi den sikkert ud til dit
hotel, hvor den venter på dig, når du er klar til at tjekke ind. Din bagage skal være afleveret inden konferencestart onsdag kl. 10.00

Apps ifm. konferencen:
Vi anvender to apps igennem konferencen, som kan downloades
via App Store eller Google Play

Parkering:
Der er betalingsparkering flere steder i Vejle.
Ved Hotel Scandic Jacob Gade findes 60 pladser.
Du kan med fordel benytte p-husene Albert og Trondur. P-huset
Albert ligger tættest på konferencestedet. Læs mere om p-husene
samt priser for parkering på www.vejle.dk/p-system
Middag:
Middagen foregår i Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle.
Der vil være bordplan, som offentliggøres i konference-app’en
onsdag kl. 17.00
Henvendelser:
Eventuelle henvendelser under konferencen kan ske i sekretariatet
eller til Janni Clausen på telefon 2671 2833 eller e-mail jaec@kl.dk

KL
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3370
kl@kl.dk
www.kl.dk
@kommunerne
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App’en ”Mentimeter” bruger vi til at modtage spørgsmål fra salen i
løbet af konferencen
App’en ”KL-Konferencer” giver dig oversigt over program, deltagerliste, bordplan for middagen, nyheder, m.m.
Du kan også anvende QR-koderne herunder til at hente de to apps

Mentimeter

KL Konferencer

