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Skovlunde, 14. november 2014 

 

 

Høringssvar vedrørende Ballerup Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2014-2019 

 

Skovlunde Sogns Menighedsråd har med interesse læst Ballerup Kommunes forslag til en ny Kultur- 

og Fritidspolitik for perioden 2014-2019.  

 

Overordnet finder vi det glædeligt, at Ballerup Kommunes forslag til en ny kultur- og fritidspolitik 

tydelige fastslår, at kultur- og fritidsområdet besidder en egenværdi, som er med til at binde os sam-

men som borgere i kommunen, ved at inviterer til livsudfoldelse og sammenhold og med ambitionen 

om at skabe hele mennesker.  

 

Det er generelt menighedsrådets opfattelse, at det er et flot og gennemarbejdet materiale som sendes 

i høring. Vi hæfter os særligt ved visionen, der sætter fokus på at skabe de bedst mulige rammer for 

et attraktivt kultur- og fritidsliv sammen med borgerne og til gavn for borgerne og kommunen, og 

som har fokus på medudvikling og selvudfoldelse af kultur- og fritidsoplevelser. 

 

Vi finder, at der er rigtig god mulighed for at skabe synergi mellem forslagets kulturpolitiske værdier 

og Skovlunde Sogns vision om at være en ”åben, vedkommende og bæredygtig sognekirke i ti-

den”, og ser frem til at samarbejde med Ballerup Kommune herom. 

 

Folkekirken har en lang tradition for at bidrage til et attraktivt, mangfoldigt og velfungerende kultur- 

og fritidsliv. Derfor efterlyser vi, at forslaget også forholder sig til Folkekirken som en betydende 

historisk og kulturel samfundsinstitution, og som en vigtig del af den lokale identitet i sognene. Vores 

sogn er ikke alene rig på kulturelle aktiviteter for alle aldre, men er også en kulturbærer i forhold til 

kristendom, musik, kunst og arkitektur – moderne såvel som historisk. Endelig er Folkekirken en 

offentlig demokratisk institution, som er kendetegnet ved en unik kombination af fagprofessionelle 

og en høj grad af frivillighed, der bygger på engagement, fællesskab og medbestemmelse.   

 

Vi står naturligvis til rådighed for uddybning af ovennævnte bemærkninger.  

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

 

Lars Green Bach   Else Lindow 
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