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Strategispor giver Odder Kulturforening mulighed for at fokusere arbejdet på de områder, hvor foreningens 

medlemmer har vurderet, at der er størst behov for udvikling og forandring. 

De tre strategispor er: 

- Stærke oplevelsesrum 

- Kreativ udfoldelse 

- Sparring og synlighed 

  

Stærke oplevelsesrum 

Kulturlivet har behov for Stærke Oplevelsesrum, rammer, som understøtter kulturoplevelser og 

kulturudøvelse. 

Oplevelsesrum, store som små, kan skabes alle steder fx i byrummet, i landsbyen, i naturen, i parker og i 

bygninger. Stærke Oplevelsesrum tiltrækker og inspirer mennesker, og er derfor ofte vigtige mødesteder i 

lokalsamfundet og ofte definerende for det område de befinder sig i. Stærke Oplevelsesrum kan bygge på 

stedbundne kvaliteter eller traditioner og afspejler altid tydeligt brugerne og brugen af stedet. At skabe 

stærke oplevelsesrum handler således også om at give brugerne mulighed for til at sætte deres præg. 

Hvilke oplevelsesrum og rammer, der skal være for kulturområdet i Odder kommune, diskuteres ivrigt af 

borgere og kulturaktører. Diskussionerne omfatter både eksisterende oplevelsesrum, ligesom der er ønsker 

om helt nye. Kulturforeningens medlemmer fremsatte på den stiftende generalforsamling en række 

forskellige ønsker vedr. de fysiske rammer og muligheder for kulturens område: Ønsker som alle peger i 

retning af et behov for at arbejde med dette strategispor. 

Nye oplevelsesrum venter på at blive opdaget, og eksisterende oplevelsesrum, kan udvikles, styrkes eller 

synliggøres som ressourcer og muligheder, der allerede nu findes i vores byrum, landsbyer, opland eller 

natur. 

Med strategisporet Stærke oplevelsesrum, vil vi opnå at: 

- Vi vil styrke udvikling af stærke oplevelsesrum, som ramme om kulturen i odder Kommune. 

- Vi vil opnå at kulturens aktører i højere grad inddrages i de processer, hvor rammerne for 

kulturudfoldelse og kulturudøvelse i Odder Kommune er i spil. 

- Vi vil opnå at Odder Kulturforening bliver et forum hvor kulturens aktører kan have en konstruktiv 

og åben dialog om behov og ønsker til kulturens rammer for udfoldelse og oplevelser. 

- Vi støtter initiativer som eksperimenterer med kulturoplevelser og udfoldelse i såvel eksisterende 

som nye rum for kulturen – og som sætter eksisterende rammer og ressourcer i spil på alternative 

måder. 

 



Kreativ udfoldelse 

Det er vigtigt for mennesker at kunne udvikle og udtrykke sig kreativt. Det er vigtig, fordi det skaber glæde 

og meningsfuldhed både hos den enkelte og i fællesskabet. Samtidig styrker det vores mentale sundhed at 

være kreative og skabende sammen.   

Der er et stort ønske om og behov for at udvide og styrke borgernes muligheder for at være kreative og 

skabende i Odder Kommune. Der er stor efterspørgsel på en bred vifte af tilbud til både børn, unge og 

voksne inden for det kunstneriske og håndværksmæssige område. Tilbud der både bygger på de klassiske 

færdigheder inden for kultur, håndværk og design, men også tilbud der rækker ind i fremtidens kreative og 

håndværksmæssige felter og kompetencer. 

Derfor r det betydningsfuldt at have fokus på gode, attraktive og mangfoldige tilbud og muligheder for 

kreative udfoldelse, og udvikling af færdigheder, samt spændende miljøer at gøre det i. Et særligt fokus på 

at styrke og underbygge børn og unges kreativitet og interesse for kultur vil være en dynamo i 

kulturmiljøet. 

Vores mål med strategisporet Kreativ udfoldelse er at: 

- understøtte at både børn og voksne kan få let adgang til og bedre rammer for at udfolde sig 

kreativt i Odder Kommune. 

- bidrage til udvikling af en kreativ skole, der bygger på nytænkning af hvordan en kreativ skole 

organiseres, drives og gør brug af lokalsamfundets ressourcer og fagkompetencer. 

- understøtte samarbejde med institutioner, virksomheder og kompetencer i og uden for 

kommunen, der har berøringsflader på det kreative og skabende område 

 

 

 

Sparring og synlighed 

Vi oplever efterspørgsel på overblik over kulturområdet på to områder. 

Det ene er et overblik over hvad der finder sted af aktiviteter og oplevelser i lokalområdet. Det er et 

overblik, der retter sig mod kulturforbrugeren, men også efterspørges af kulturens aktører, som ønsker 

større synlighed om deres arrangementer. 

Det andet overblik, der efterspørges, skal hjælpe med at samarbejde og planlægge på tværs af kulturens 

aktører. Det er overblik over faciliteter, der kan lånes eller lejes samt samarbejdsmuligheder og ressourcer, 

der kan trækkes på. Det vil medføre, at eksisterende kapaciteter, faciliteter og ressourcer kan udnyttes 

bedre og gavne flere. 

I forlængelse heraf efterspørges et forum for sparring, hjælp, vejledning og vidensdeling. Formålet er at 

kulturaktører skal kunne løfte og støtte hinanden på tværs, når de vil føre nye ideer ud i livet på 

kulturområdet, samarbejde om kulturprojekter eller koordinere deres aktiviteter med hinanden. Det kan 

ligeledes være nyttigt at få synliggjort hvilke økonomiske støtte- og puljemidler der findes, samt at få hjælp 

og vejledning til at søge om disse midler. 



Vores mål med strategisporet Sparring og synlighed er at: 

- kortlægge hvilke behov eller barrierer kulturforeningens medlemmer ser i forhold til at skabe mere 

synlighed og bedre overblik over, hvad der sker på kulturområdet i Odder kommune. 

- kortlægge hvilke behov der er blandt aktører og udøvende, som kan gøre det lettere og mere 

tilgængeligt at låne og anvende fælles kapacitet af grej, instrumenter, værksteder, rum mv. 

- inspirere til og fremme dialog og netværk såvel mellem kulturens aktører som med relevante 

samarbejdsparter så tværgående samarbejde fremmes og skaber nye muligheder. 


