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Møde den 13. november 2018
Vedr.: Sag Nr. 147 Kulturstrategisk drøftelse
Seniorrådet har bemærket sig Kulturudvalgets arbejdsgrundlag og de anførte temaer. Her
må vi med undren konstatere, at "Børne- og ungekultur" er et selvstændigt tema, medens
det overhovedet ikke nævnes, hvilken kultur man har forestillet sig, skal tilbydes 60+
borgerne, der repræsenterer 12.000 ud af kommunens 40.000 borgere.
Det er en væsentlig mangel. Vi skal her nævne nogle:
*
Ved ikke at fokusere på de ældre inspirerer vi ikke denne aldersgruppe til at
frekventere bibliotekerne hvor der foregår mange kulturelle aktiviteter
*

Ved ikke at have "ældre" som et særskilt tema går man glip af den kultur-erfaring,
som gruppen kan tilbyde og i dag meget aktivt medvirker til bl.a. som frivillige i
bestyrelser, som kustoder og andre aktiviteter

*

Ved ikke at inkludere de ældre i kulturstrategien ser man samtidig bort fra
muligheden af at etablere et forum, hvor både ældre og børn/unge med fordel kunne
lære af hinandens erfaringer og indgå i fællesaktiviteter af både kreativ og lærende
karakter

*

En stor del af kulturen - også f.eks. kulturen i lokalsamfundene - vil gå tabt, idet den
"dør", når der ikke foregår en overlevering til de næste generationer

Fredensborg Kommune er rig på kultur, hvilket bl.a. bekræftes af, at Humlebæk er udnævnt
til "kulturby". Ikke bare har man i Humlebæk såvel Krogerup som Louisiana, men også
fiskermiljøerne i Humlebæk Havn og Sletten Havn er værd at fokusere på.
I kommunen kan også fremhæves slottet i Fredensborg, Nivågårdsamlingen i Nivå, Egedal
og Byens Hus i Kokkedal samt Lokalhistorisk Museum i Avderød.
Disse miljøer/kulturer står stadig klart i erindringen hos mange ældre borgere, der bor i
lokalsamfundet og bruges allerede i dag af alle generationer.
Seniorrådet skal derfor foreslå, at der i strategien tilføjes et tema, der kunne hedde: ældre
og samarbejdet mellem ældre og børn.
Lisbeth Ehlert Knudsen
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