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 PIXI UDGAVEN OM: 
 

AKTIV I FORENING 4160 

 

Kort om projektet 

11 foreninger og samlingssteder i Herlufmagle og Gelsted området lidt nord for Næstved går sammen for at 
få flere børn og unge med i foreningslivet, i nye fællesskaber og mere ud i det fri. Vi ønsker at skabe en ny 
tværgående sammenhængskraft mellem områdets aktører, vi vil styrke foreningernes tilbud til børn og 
unge og bl.a. lave et "turpas" så de kan prøve mange foreningstilbud i løbet af to år. Vi vil skabe 40 åbne 
arrangementer i lokalområdet i perioden, hvor værtskabet skifter, og hvor der er stor synlighed og 
markedsføring i et fælles brand og sikkerhed for opbakning. Mange af disse skal finde sted udendørs og vise 
lokalområdets rum og naturperler frem, så alle oplever glæden HER HVOR VI BOR. 

Projektet strækker sig over to år, drives af en lang række frivillige ildsjæle og har et budget på 897.628 kr. 

Nordea-fondens ”Her bor vi pulje” har tildelt projektet hele det ansøgte beløb. 

Ansøger og Partnere 

KFUM-Spejderne i Herlufmagle står som ansøger og projektansvarlig 

10 Projektpartnere: 

 Herlufmagle Gymnastikforening 
 Herlufmagle Badminton Klub 
 Herlufmagle Skaterhockey Klub 
 Sommerfest 4160 
 Herluflille Møllelaug 

 S/I Herlufmaglehallen og Friluftsbadet 
 Herlufmagle Kirke 
 Lokalrådet for Herlufmagle og Omegn 
 Susåhuset (Aktivitetshus) 
 Østafrikas Venner 

Alle projektpartnere har fremsendt skriftlige støtteerklæringer om deres engagement i projektet. 

Projektet er åbent for øvrige foreninger i lokalområdet 

Baggrund for projektet 

Herlufmagle og Gelsted ligger lidt nord for Næstved og i disse to byer og omkringliggende opland bor i alt 
3.326 personer (Herlufmagle Sogn). Herlufmagle Hallen og friluftsbadet er en samlende ramme for en 
række foreningsaktiviteter. Andre mødesteder knytter sig til Herlufmagle Kirke, foreningers klublokaler, 
spejdernes Friluftszone og aktivitetsstedet Susåhuset. Vi har ikke et traditionelt forsamlingshus som 
omdrejningspunkt, i stil med mange andre lokalområder. 

I vores lokalområde er vi omkranset af natur og opdyrket land – og området rummer masser af små 
naturlommer i og omkring de to byer. Udenfor landsbyskiltene findes bl.a. skove, enge og moser, 
fuglereservatet Ravnstrup Sø og herregårdslandskabet ved Broksø. I forbindelse med Coronakrisen har 
mange mennesker fået øjnene op for den nære natur og har opdaget små lokationer, der giver rekreative 
friluftsoplevelser. Med projektet vil vi gerne koble åbne aktiviteter og arrangementer op på et væld af disse 
lokationer både i de to småbyer og udenfor byzonen. 
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 Formål 

Vi ønsker at styrke det gode liv for børn og unge ved at øge deres aktive deltagelse i foreningslivet og 
tværgående fællesskaber i Herlufmagle og Gelsted Området. Vi ønsker at børn, unge og deres familier får 
øjnene op for de mange udendørs muligheder i byens rum og naturperler og får et mere aktivt friluftsliv. Vi 
vil styrke sammenhængskraften i vores lokalsamfund ved at bruge foreningslivets tilbud til børn og unge 
som løftestang til at få så mange af områdets borgere som muligt med i aktiviteter og arrangementer. 

Målgruppe 

Den primære målgruppe er børn og unge i alderen 0-24 år, og i forhold til kommunens befolkningsprognose 
er det ca. 930 personer for lokalområdet. En del af disse børn og unge er allerede aktive i foreningslivet, 
men en stor gruppe kan engageres yderligere i flere og nye sammenhænge. Derudover er der en gruppe af 
børn og unge, som i dag (af forskellige årsager) ikke er foreningsaktive eller er tilflyttere til området – og 
dem skal vi have budt indenfor i foreningslivet. 

Den sekundære målgruppe er forældre og familier til områdets børn og unge, og en stor del af projektets 
aktiviteter rækker ud til hele familien. I sidste ende ønsker vi at projektet skal komme så bred en kreds af 
lokalområdets borgere – i alle aldre – til gode, som muligt. 

De mange frivillige ildsjæle i form af foreningernes ledere og bestyrelser, samarbejdspartnere og øvrige 
centrale aktører er en særlig målgruppe, projektet ønsker at styrke for at give det samlede foreningsliv og 
det tværgående koordineringsarbejde et markant løft. 

Projektmål og succeskriterier 

Projektmål Succeskriterier 
Flere børn og unge skal prøve at være 
aktive i foreningslivet 

Mindst 450 ”turpas” aktiveres i foreningslivet (et barn/ung 
har deltaget gratis i mindst en alm. foreningsaktivitet) 

Nye arrangementer skaber tværgående 
sammenhængskraft 

Mindst 40 åbne arrangementer er gennemført under 
projektets brand med mindst 3.000 deltagere samlet set 

 

Projektets aktiviteter 

1 – Nye tilbud og fællesgrej i foreningslivet:  

 ”Turpas” til alle børn og unge, så det bliver attraktivt og let at prøve at deltage i mange foreningers 
kerneaktiviteter gratis 1-2 gange + særlige events i foreningerne for børn og unge 

 Anskaffe mobilt bandesystem (15x30m) til udendørs (og indendørs) brug for holdsport (hockey), 
fangeleg, skumudlægning ved events osv. (Fleksibelt, skalerbart, robust og os bekendt det første 
anlæg i DK) 

 Etablere flytbar udendørs frisbee golfbane, som kan opstilles ved events 
 Afprøve nye ”smalle aktiviteter”, der ikke kan fastholde nok deltagere i de bestående foreninger 

(Frisbee golf, ultimate, gamle lege, parkour, duatlon, mix mellem discipliner osv.) 
 Anskaffe mobilt AV-udstyr (projektor, lærred, simpel lyd mv.) der kan have base i Susåhuset, men 

benyttes til møder, foredrag, ungdomskurser og trænermøder mv. 
 Grej til fornyelse og udvikling af foreningernes kerneaktiviteter – bl.a. lånegrej til nye børn og unge, 

mobile minimål, bålgrej, naturundersøgelsesgrej, bolde/sportsrekvisitter osv. 
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 Grejpulje på 50.000 kr. til fornyelse og udvikling af foreningernes kerneaktiviteter (også de 8 
foreninger der ikke er partnere nu) 

 Anskaffelse af fire solide bord/bænkesæt til Friluftszonen til brug ved madlavning, fællesspisning og 
offentlig benyttelse (familiearrangementer, klassearrangementer og børnefødselsdage mv.) 

 Anskaffelse af 20 sammenklappelige borde og 40 bænke i professionel kvalitet til udendørs brug 
ved sommerfest, Skt. Hans arrangement og alle de nye fælles arrangementer, hvor mange 
mennesker har brug for en plads til fællesaktivitet, kulturoplevelse, samtale eller spisning mv. 

 Anskaffelse af batteridrevet, udendørs og mobilt lydanlæg i professionel kvalitet. Fire højtalere, 
styringsenhed, trådløse mikrofoner og headset mv. Dette anlæg skal bruges af alle værter ved 
fælles arrangementer og kan benyttes af alle foreninger mv. – fordi vellykket facilitering af aktivitet 
og fællesskab udendørs kræver ordentlig lyd og tydelig ledelse 

 Anskaffelse af festtelt (6x12m) og to pavilloner (4x4m) i robust kvalitet til samling, 
aktivitetsområde, formidling og mødested i forbindelse med de mange fælles arrangementer 
 

2 – 40 Nye fælles arrangementer og events på skiftende lokationer:  

 8 åbne ”Halløj i Hallen” fredagsaftener for alle i Herlufmaglehallen. 3-4 foreninger er værter på skift 
hver gang, der kan være et tema, musik, lege, konkurrencer med præmier og mulighed for at købe 
aftensmad i cafeteriaet. Fokus på børn og unge og især på at få deltagere ind, der ikke er 
hjemmevante i hallen 

 4 aftener med madlavning over bål/gas/stenovn i Friluftszonens friluftskøkken og efterfølgende 
fællesspisning 

 6 åbne ”Sport i det fri” events, hvor foreninger på skift tilbyder 3-4 samtidige sportsaktiviteter ud 
fra en base i det fri. Fx skaterhockey i den nye mobile bandebane på P-pladsen ved skolen, 
løberuter, frisbee golf, krocket, gamle lege ved Engmosens grønne område osv. 

 2 Events med Fællessang faciliteret af en musiker/korleder på plænen ved plejehjemmet Birkevang, 
hvor forskellige generationer mødes 

 2 Open air filmforevisninger af familiefilm i præstegårdshaven og mulighed for picnic 
 2 Kulturelle arrangementer (teater eller koncert for familier) i parken ved Broksø 
 2 Pop-up Koncerter på plænen overfor skolen med up-coming kunstnere 
 2 Motionsløb med forskellige længder og/eller mulighed for stafet/duatlon – samarbejde hvor 

evner og kompetencer komplementerer i team 
 1 Spejderløb med opgaveposter rundt i lokalområdet 
 1 Bil-Orienteringsløb med poster i hele lokalområdets geografi 
 2 Naturarrangementer med naturvejlederformidling og naturaktiviteter ved Ravnstrup Sø og 

naturparken ved Eventyrhuset 
 1 Historisk håndværksdag ved Herluflille Mølle 
 2 Wellnessdage for børn og unge ved Friluftsbadet med adgang til mobil sauna, vildmarksbad og 

legeredskaber i bassinerne 
 5 Åbne foreningsarrangementer på skift ved klubhuse, Susåhuset, spejdergrunden, sportspladsen 

osv. 
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 3 - Synlighed og rekruttering:  

 Skabe fælles logo og designlinje for stærkt brand med høj genkendelighed for alle tilbud og 
arrangementer 

 Synliggøre alle lokationer for aktivitet og fællesskab i vores lokalområde (trykt og digitalt kort) 
 Lave ny hjemmeside med de mange fælles arrangementer/aktiviteter og foreningernes egne tilbud 

og kommunikere på Facebook mv 
 Lave velkomstmateriale til nye tilflyttere 
 Markedsføring og branding i form af plakater, bannere, 6 skilte ved indfaldsveje, beach flag, folder 

med program i alle postkasser 4 gange, osv.) 
 Rekruttering af børn og unge via dagplejere, børnehaver, skoler og ungdomsskolens klub for at 

invitere alle børn og unge til projektets turpas, tilbud og arrangementer 
 Skabe ny koordinering mellem områdets aktører (foreningernes hold/ugedage, egne 

arrangementer i årskalender, lån af fælles grej, videndeling mellem frivillige osv.) 

 

Projektets organisering 

Bestyrelsen hos KFUM-Spejderne i Herlufmagle er ansøger og projektejer (økonomisk/juridisk ansvarlig). 

Der etableres en Styregruppe med fem medlemmer, som varetager projektets fremdrift og succes. De fem 
medlemmer udpeges fx af: spejderne, Herlufmaglehallen, Lokalrådet, Susåhuset og af de øvrige foreninger. 

Hver deltagende partner udpeger en kontaktperson, der indgår i en Kontaktgruppe. Kontaktgruppen 
indkaldes et par gange undervejs i projektet og holdes ellers orienteret løbende via mail, referater eller 
nyhedsbrev. 

Styregruppen nedsætter en Projektgruppe på 4-6 personer, der driver projektets aktiviteter på frivillig 
basis. Projektets ledelse varetages på frivillig basis af Torben Stenstrup, der er med i spejdernes 
gruppeledelse og professionelt driver Foreningsudviklerne ApS. Projektet forudsætter inddragelse af en 
lang række frivillige arbejdsgrupper med deltagelse fra de mange partnere og beredvillige borgere, som 
tager ansvar for at løse afgrænsede opgaver og events. Vi har i lokalområdet mange ildsjæle med stærke 
kompetencer fra deres civile virke. 

 

Tidsplan og økonomi 

Projektet forløber over 2 år med forventet start 1. oktober 2020 og afslutning 30. september 2022. 

Budgettet fordeler sig på følgende hovedposter: 

Hovedpost Beløb 
Anskaffelser af grej og udstyr mv. 546.128 
Aktiviteter (materialer, leje af udstyr og honorar mv.) 218.000 
Kommunikation (logo, skilte, foldere, www osv.) 98.500 
Øvrige omkostninger (projektrevision mv.) 35.000 
TOTAL 897.628 

 


