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Kære aktive fællesskaber på fritidsområdet 

Hermed fremsender vi årets andet nyhedsbrev til jer, hvor I kan læse om de vigtigste nyheder, 
arrangementer, tiltag, frister og projekter på idræts- og fritidsområdet. God læselyst!  

 

Husk at indmelde din Tour de France-aktivitet 

Mange af jer sidder sikkert klistret foran skærmen i disse uger for at følge de i alt 11 danske Tour-

ryttere. Næste år har vi fornøjelsen af at byde Tour de France-feltet velkommen til vores kom-

mune, og din forening/aktive fællesskab har mulighed for at bidrage til Tour-festen.  

Den 26. maj blev der afholdt et online-temamøde om aktiviteter under Tour de France 2022. Du 

kan se eller gense temamødet på YouTube. 

 

Hvis dig og din forening/fællesskab gerne vil stå for en aktivitet langs ruten den 2. juli 2022 og 

dermed tage del i den gule folkefest, skal I senest den 1. august 2021 indmelde jeres aktivitet via 

kommunens Tour-hjemmeside. Dette af hensyn til bl.a. kommunens beredskab.  

Mangler dit barn en sjov sommerferieaktivitet? 

Sommerferien byder på masser af fede sommerferietilbud til børn og unge, som gerne vil have sved 

på panden og en masse gode, sjove og aktive oplevelser i deres sommerferie.  

Vores lokale foreninger har sørget for, at sommerferien er spækket med camps inden for idræt og 

bevægelse. Så uanset om dit barn er en vandhund, er til seje fodboldtricks, hårde baggerslag og 

smashes eller har en god kastearm, så er der en camp for ham/hende. 

Du kan se en oversigt over alle aktiviteter, herunder tid, sted, arrangør og aldersgrænse på Slagelse 
Kommunes hjemmeside.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QiC65qkGZtU
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/idraet-og-talent/tour-de-france-2022
https://www.slagelse.dk/media/19010125/slagelse-kommune-camps-online-util.pdf
https://www.slagelse.dk/media/19010125/slagelse-kommune-camps-online-util.pdf
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Synliggør jeres event på kommunens nye pyloner 

Som nogle af jer sikkert allerede har lagt mærke til, er der blevet etableret i alt 8 pyloner på ind-

faldsvejene til Slagelse, Korsør og Skælskør. 

Pylonerne kan bl.a. bruges til at synliggøre kommende events og aktiviteter, der har bred interesse 

og foregår i Slagelse Kommune, fx kultur-, idræts- og fritidsarrangementer i kommunen.  

Pylonerne kan derfor være en relevant markedsføringskanal for foreninger og andre arrangører, der 

gerne vil nå bredere ud med deres kommende arrangementer.  

 

I opstartsfasen er det gratis at få indhold på pylonerne. Dog kan opslag kun være på i 2 uger i gra-

tisperioden. Fra 1/9 skal der betales for brug af pylonerne, og priserne vil være som følger: 

 

 4 pyloner i Slagelse: 1.000 kr. pr. uge 

 2 pyloner i Korsør: 500 kr. pr. uge 

 2 pyloner i Skælskør: 500 kr. pr. uge 

 Alle 8 pyloner i Slagelse Kommune: 1.500 kr. pr. uge 

 

Hvis dig og din forening/fællesskab er interesseret i at gøre brug af pylonerne, kan I kontakte kommu-

nens Kommunikationsafdeling på mailen infotavler@slagelse.dk.  

 

Opslagene skal indsendes i JPEG-format i en opløsning på 1.200 X 1.800 pixels (bredde X højde).  

Da budskabet skal aflæses fra en bil, der kører 50-80 km/t, så er det vigtigt, at tekstmængden begræn-

ses, og at der er stor kontrast i teksten, så den er nem at afkode.  

 

 

Slagelse Guld rykkede ud i foreningslivet 

I år har vi på grund af Corona-restriktioner afviklet Slagelse Guld på en helt ny måde. I stedet for 

at holde en stor fest har vi fejret guldvinderne på deres hjemmebane, og dér hvor de har lagt mas-
ser af træningstimer for at blive de bedste i landet i deres discipliner.  

Det er blevet til besøg hos Slagelse Atletik DELTA, VSG&I Skydeafdeling, Slagelse Voltige Klub, 
Skælskør Amatør-Sejlklub, Korsør Atletik & Motion, Slagelse Hockeyklub, Slagelse Taekwondoklub, 
AK Atlas, SSK Waterpolo, Korsør Ro- og Kajakklub, Slagelse In-Line Klub og SVØM Slagelse Korsør 
+ den lokale issvømmer Nadja Joy Tønnesen. 

mailto:infotavler@slagelse.dk
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Det har været en stor fornøjelse for både Fritidsafdelingen og Kultur- og Fritidsudvalget at besøge 
guldvinderne og deres foreninger. Og vi vil gerne takke foreningerne for nogle meget hyggelige be-
søg, og for at I ville vise os jeres forening, faciliteter og aktiviteter.  

Hvis I har inputs til de afholdte foreningsbesøg, er I meget velkomne til at sende dem til 
caspe@slagelse.dk. Så tager vi dem med videre i evalueringen af dette års Slagelse Guld.  

På Facebook-siden Hvad sker der i Slagelse har vi samlet de super fede videoer fra de afholdte Sla-
gelse Guld-gaveoverrækkelser i foreningslivet.  

Husk at I allerede nu via Slagelse Kommunes hjemmeside kan indstille guldvindere til honorering 

ved næste års Slagelse Guld samt indstille kandidater til vores idrætspriser.  

 

Hvem vandt årets idrætspriser? 

Udover Slagelse Guld-gaveoverrækkelserne i foreningslivet afholdte vi den 22. juni i VIP-lokalet i 

Spar Nord Arena Slagelse, i samarbejde med SIR, en miniudgave af Slagelse Guld, hvor bl.a. årets 

idrætspriser blev uddelt. Nedenfor kan du se årets prisvindere: 

 Ungdomsprisen: Isabella Schou (IF62) 

 Lederprisen: John Pedersen (Boeslunde Gymnastikforening) 

 Initiativprisen: Bjarne Venø Petersen, Bjarne Levin og Ole Mouritsen (Skælskør Amatør-

Sejlklub) 

 STE-prisen: Josefine Skifter Andersen (Slagelse Atletik DELTA) 

 Årets energibundt: Jeannette Nielsen (Korsør IF2018)  

 Du gør en forskel-prisen: Steffen Mikkelsen (Skælskør B&I) 

 Årets idrætsforening: Marievang IF 

 Årets Idrætspræstation: Emil Kot (Korsør Amatør Bokseklub) 

Derudover fejrede vi DIF DM-vindere fra AK Atlas, Korsør Amatør Bokseklub, Korsør Atletik & Mo-

tion og Slagelse Hockeyklub. Stort tillykke til alle prismodtagere og alle guldvindere i 2020. 

mailto:caspe@slagelse.dk
https://www.facebook.com/hvadskerderislagelse
http://www.slagelse.dk/honorering
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Mulighed for gratis oprettelse i WinKAS AIR 

Hvis din forening mangler et godt online-system til let håndtering af medlemmer, hold, økonomi, 

kontingenter, regnskabsaflæggelse, kommunikation, deling af dokumenter mv., så er der godt nyt.  

Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget 50.000 kr., således at 50 foreninger på kultur- og fritidsom-

rådet kan få dækket opstartsgebyret på 1000 kr. ved oprettelse i WinKAS Air.  

De 50 ”opstartstilskud” fordeles til interesserede foreninger efter ”først-til-mølle-princippet”.   

Der er planlagt virtuelle opstartsmøder onsdag den 15. september og torsdag den 23. sep-

tember (begge dage fra kl. 19-20), hvor interesserede foreninger kan få en introduktion til Win-

KAS AIR. Du kan finde mere info om opstartsmøderne på Facebook-siden Hvad sker der i Slagelse.   

Oprettelse sker via kontakt til WinKAS Air på tlf. 70 20 64 74 eller mailen salg@winkas.dk. 

 

Deltag i fotokonkurrence for fritidsforeninger  

Vi vil gerne vise det mangfoldige fritidsliv, vi har i kommunen, så alle borgere får øjnene op for de 

mange spændende aktiviteter man kan deltage i, uanset om det er sport, spejder, bier, lystfiskeri 

eller noget helt andet, man interesserer sig for.  

Derfor inviterer vi alle til at deltage i en fotokonkurrence, der går ud på at indsende det bedste bil-

lede af en fritidsaktivitet. I kan vinde hele 5.000 kr. til aktiviteter i jeres forening.  

Vi skal modtage jeres billede + en kort billedtekst på mailen fritid@slagelse.dk senest tirsdag den 

31. august.  

Billedet skal være taget i år i Slagelse Kommune, og det skal repræsentere en fritidsaktivitet. Du 

skal have samtykke af personerne på billedet til, at du kan indsende billedet, og at vi må bruge bil-

ledet til markedsføring efterfølgende. 

I september vil alle indsendte billeder blive vurderet af en dommerkomité, som vil udvælge de 10 

bedste billeder. Disse billeder bliver herefter udstillet på Slagelse Bibliotekerne samt elektronisk.  

Vinderen af det bedste foto kåres gennem en afstemning på Facebook-siden Hvad sker der i Sla-

gelse. Afstemningen slutter den 1. oktober. Du kan læse mere om fotokonkurrencen for fritidsfor-

eninger på Slagelse Kommunes hjemmeside.  

https://www.facebook.com/hvadskerderislagelse/events/admin/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_admin_bar%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22page_id%5C%22%3A292927457424678%7D%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
mailto:salg@winkas.dk
mailto:fritid@slagelse.dk
https://www.facebook.com/hvadskerderislagelse
https://www.facebook.com/hvadskerderislagelse
http://www.slagelse.dk/fotokonkurrence
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Hjælp til synliggørelse af aktiviteter for 60+ 

Hvis din forening/fællesskab har spændende aktiviteter/arrangementer for borgere over 60 år, vil 

kommunens aktivitetscentre meget gerne hjælpe jer med at sprede budskabet via deres Facebook-
sider, så endnu flere i målgruppen får kendskab til jeres aktiviteter/arrangementer.  

Det kræver blot, at du sender en mail til de for dig relevante aktivitetscentre nedenfor med lidt info 
om aktiviteten/arrangementet. Så kan de oprette/dele opslaget for jer på deres Facebook-side.  

Du kan også anmode relevante aktivitetscentre om at blive medorganisator af din evt. Facebook-

event. Det giver også din event synlighed på aktivitetscentrenes Facebook-sider. 

Nedenfor kan du finde kontaktinfo på kommunens aktivitetscentre:  

 aktivitetshuset.midgaard@slagelse.dk - Slagelse  

 Kongehavecentret@slagelse.dk og Alliancehaven – Slagelse (samme mail benyttes) 

 teglvaerksparken@slagelse.dk – Korsør 

 Raadmandscentret@slagelse.dk – Skælskør 

 atkaercentret@slagelse.dk – Dalmose 

 

Nye faciliteter på fritidsområdet 

Siden seneste nyhedsbrev er der indviet flere attraktive idræts- og fritidsfaciliteter.  

Den 7. juni blev snoren klippet til den nye kunstgræsbane ved B73 til glæde for klubbens omkring 

600 medlemmer. Banen er finansieret af kommunen, men klubben har bidraget væsentligt til pro-

cessen og været med til at kvalificere denne.  

Den 26. juni blev den nyrenoverede Korsør Skatepark indviet med et festligt arrangement med 

både opvisning og fri skate. Den nye skatepark er blevet til i et tæt samarbejde mellem Slagelse 

Kommune og Foreningen Korsør Skatepark og er både finansieret af kommunen, Landudvikling Sla-

gelse og fondsmidler. Skateparken kan bruges af alle med interesse for aktiviteter på hjul.  

Tidligere på sommeren er der desuden indviet et spritnyt, lækkert shelterkompleks hos 4H Sla-

gelse. Shelterkomplekset er blevet til gennem tilskud fra kommunens Idræts- og Fritidspulje, Nor-

dea-fonden og DUF samt en stor frivillig indsats. Booking af shelteret sker gennem 4H Slagelse på 

tlf. 53 82 37 37 eller 4hslagelse@gmail.com. 

 

mailto:aktivitetshuset.midgaard@slagelse.dk
mailto:Kongehavecentret@slagelse.dk
mailto:teglvaerksparken@slagelse.dk
mailto:Raadmandscentret@slagelse.dk
mailto:atkaercentret@slagelse.dk
mailto:4hslagelse@gmail.com
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Ny uddannelse for unge frivillige 

Kunne I tænke jer at få flere unge frivillige i jeres forening eller fællesskab? Så har vi en spændende 

mulighed til jer.  

Fritidsafdelingen har i samarbejde med UngSlagelse udarbejdet en ’Ung Frivillig-uddannelse, der gi-
ver unge med en frivillig ildsjæl gemt i maven en masse gode kompetencer og færdigheder, som 
både er relevante i den frivillige verden, og som samtidig styrker CV'et. 

Uddannelsen løber fra september 2021 til maj 2022, og de unge vil undervejs lære om undervis-

ningsmetoder, som kan bruges som hjælpetræner, organisering, fundraising, sociale medier, event-
planlægning og meget mere.  

Sideløbende med uddannelsen skal den unge i praktik i din forening/fritidsfællesskab og dermed 
afprøve de lærte kompetencer i praksis. 

Det koster 500 kr. for din forening/fællesskab at få en ung med på kurset, men til gengæld får I en 

ung, der kan byde ind med en masse.  

Tilmelding sker via UngSlagelses hjemmeside senest søndag den 15. august. Du kan læse mere om 
uddannelsen på Slagelse Kommunes hjemmeside.  

 

Få tilskud til afvikling af motionsløb 

Så er der godt nyt til alle foreninger, lokalråd m.fl., der drømmer om at lave et motionsløb.  

Gennem Nordea-fondens Løbspulje kan I søge om op til 10.000 kr. i støtte til afholdelse af mindre 
motionsløb for 50-500 deltagere og samtidig få løbstrøjer med eget logo til alle deltagere.  

Løbspuljen støtter alle former for motionsløb inden for løb, rul, svøm, cykl, padl, surf, sejl, gå mv. 

I kan læse mere om Løbspuljen og indsende en ansøgning til den via Nordea-fondens hjemmeside. 
Løbspuljen kan søges, indtil de i alt 5 mio. kr. i puljen er uddelt.  

Pulje støtter fællesskaber i mindre byer 

Og nu hvor vi er ved Nordea-fonden, kan vi også nævne deres ”Her bor vi-pulje”, der i år uddeler 

hele 50 mio. kr. til projekter, som styrker fællesskabet i mindre bysamfund.  

https://www.ungslagelse.dk/hold/holdoversigt/hold/ung-frivillig-742
https://www.slagelse.dk/tag-del/foreningsliv/ung-frivillig
https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/loebspuljen
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Foreninger og organisationer i byer med 200-5.000 indbyggere kan søge fra 100.000 kr. og op til 1 

mio. kr. i støtte fra puljen til fx nye aktiviteter eller faciliteter, som styrker det lokale fællesskab, 

skaber aktivitet og bidrager til flere gode liv i netop jeres by.  

Her bor vi-puljen søges via Nordea-fondens hjemmeside, hvor du også kan læse mere om puljen. 

De skal modtage din evt. ansøgning senest torsdag den 23. september.   

Ny bosætningskampagne skudt i gang 

Kommunen har skudt en ny bosætningskampagne i gang kaldet ”Plads til det gode liv”, hvor endnu 
flere skal få øjnene op for vores skønne kommune, og hvilke muligheder den rummer.  

Som led i kampagnen er der både oprettet en hjemmeside og en Facebook-side, der skal fortælle 
mulige tilflyttere om universitetsbyen Slagelse, de 2 skønne købstæder Korsør og Skælskør, de 
mange dejlige landsbyer og landområder og de 2 levende øsamfund Omø og Agersø.  

Derudover er der lavet en super fed video, der viser, hvad kommunen byder på, og hvad man kan 
få plads til ved at flytte hertil.  

Ovennævnte sider er også for alle dem, der allerede bor i kommunen, og som gerne vil være med til 
at dele historier om netop dette dejlige sted. Så følg endelig Facebook-siden og vær med til at sprede 
det gode budskab!  

 

Tilmeld dig aktivitetsugen Slagelse Open 

Fritidsafdelingen og Center for Psykosocial Udvikling Slagelse afholder i uge 34 for 6. gang aktivi-

tetsuge for unge og voksne borgere med behov for støtte. Målet er at udbrede netop denne mål-

gruppes deltagelse i det almene foreningsliv.  

Slagelse Open afholdes i samarbejde med lokale foreninger mv. og finder i år sted ude ved Frede-

rikshøj i Slagelse, hvor der vil være rig mulighed for at prøve forskellige aktiviteter og mødes med 

en masse andre glade mennesker.  

Deltagerne kan i år vælge mellem hele 15 forskellige aktiviteter - lige fra petanque, padeltennis og 

floorball til dans, bazooka og krea-event. Så der er noget for enhver smag og interesse.  

https://nordeafonden.dk/soeg-stoette/her-bor-vi-puljen
https://pladstildetgodeliv.dk/
https://www.facebook.com/Livetvedstorebaelt
https://www.facebook.com/Livetvedstorebaelt
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Tilmelding sker via Slagelse Kommunes hjemmeside, hvor du også kan vælge aktiviteter. Tilmel-

dingsfristen er søndag den 15. august. Du kan deltage i hele aktivitetsugen eller på udvalgte 

dage. Det koster kun 50 kr. pr. dag at deltage, og frokost er med i prisen.  

DM-succes i foreningslivet 

Der er heldigvis kommet godt gang i idrætten igen oven på Corona-nedlukningen, og flere af vores 
dygtige sportsudøvere/hold har leveret meget flotte resultater inden for de seneste par måneder.  

For eksempel er spydkasteren Liv Cantby for tredje gang i karrieren blevet dansk seniormester, og 
Slagelse Hockeyklubs U14-, U16- og herrehold har alle vundet DM i udendørs hockey.  

AK Atlas’ kvindehold hjemtog for femte år i streg Hold DM-titlen i vægtløftning og har dermed vundet 
DM-pokalen til ejendom. Og den lokale svømmer Nadja Joy Tønnesen har vundet guld ved DM 5000 
meter Open Water. Stort tillykke med DM-titlerne! 

 

Pulje støtter forebyggelse og fremme af trivsel 

Brænder du inde med en spændende aktivitet for din forening, eller har I altid drømt om en særlig 

indsats for lige netop jeres hold? Så har vi puljen til jer!  

Gennem kommunens Forebyggelsespulje kan I søge fra 5.000 til 50.000 kr. i tilskud til indsatser og 

aktiviteter med et trivselsfremmende eller forebyggende formål. Målgruppen for indsatsen kan 

både være borgere og medarbejdere i Slagelse Kommune. 

 

Det er en fordel, hvis jeres indsats falder inden for følgende temaer i Sundhedsprofilen: Overvægt, 

bevægelse, mental sundhed, tobak og rusmidler samt kronisk sygdom. Det er ligeledes en fordel, 

hvis jeres indsats tilgodeser udsatte borgergrupper. 

Du kan læse mere om puljen og indsende en ansøgning til den via kommunens hjemmeside. Vi skal 

modtage din ansøgning senest den 31. august 2021. 

Ny ansøgningsfrist for tilskud 

På grund af bl.a. implementeringen af det nye tilskuds- og bookingsystem Winkas er fristen for at 

søge om medlemstilskud og tilskud til leder- og instruktøruddannelse i år rykket til torsdag den 

15. juli. Begge tilskud søges via Winkas. 

http://www.slagelse.dk/slagelseopen
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/forebyggelsespulje
https://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=slagelse
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Hvis din forening har brug for at modtage tilskuddet aconto, kan I skrive til fritid@slagelse.dk.  

Husk i øvrigt at opdatere jeres forenings kontaktinfo inde i Winkas, hvis I har fået ny formand, 

kontaktperson, kasserer osv. 

 

Vigtig info om robotklippere 

Entreprenørservice bruger mange steder robotklippere, når græsset skal klippes. Hvis robotklipperen 

kører, når I skal bruge banen/arealet, skal I blot trykke på stopknappen (nødstop) og holde den nede 
i fem sekunder. Herefter kan I bære robotklipperen ud til siden, så den ikke er i vejen.  

Hvis robotklipperen er stoppet inde i et mål, skal I ligeledes trykke på stopknappen i 5 sekunder. 
Herefter kan I vende den rundt og trykke på startknappen, så den kører igen.  

Når robotten sættes ud til siden, eller hvis I er for hurtige, når der trykkes stop, så går alarmen i 

gang, men den stopper efter 10 minutter. Hvis robotklipperen kommer helt væk fra arealet, fort-

sætter alarmen, og Entreprenørservice får besked via mail og sms.  

Hvis I har slukket for robotklipperen, er det vigtigt, at I genstarter den, inden I går hjem, da det 

ellers kan blive til mange timer uden græsklip, før Entreprenørservice får genstartet klipperen. Hvis 

den blinker rødt efter tryk på startknappen, er det kun Entreprenørservice, der kan starte den.  

Husk at lukke døre og vinduer i haller og lokaler 

ALARM ALARM ALARM! Av i ørerne, sådan en alarm kan larme og koste mange penge.  

Vi vil gerne undgå unødvendige alarmer i kommunens bygninger. Og det kan du hjælpe med ved at 

huske at lukke alle vinduer og døre efter dig ved brug af kommunens lokaler og bygninger.  

At smække med døren plejer ikke at være en positiv ting, men her kan det faktisk betyde færre 

alarmer, og det er vi tilhængere af. Så næste gang du fx er i hallen til sport, så tjek gerne vinduer 

og døre, inden du går hjem. Tak for hjælpen! 

Stadig penge at søge i Fritids puljer 

Hvis dig og din forening sidder med fx en god idé til et nyt tiltag, gerne vil afholde et arrangement, 
har et brændende facilitetsønske eller mangler nye rekvisitter, så er der hjælp at hente.  

mailto:fritid@slagelse.dk
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For der er stadig midler at søge i følgende puljer på fritidsområdet:  
 
Idræts- og Fritidspuljen (221.397 kr.), Udviklingspuljen (78.762 kr.), Puljen til selvorganiseret 

idræt og bevægelse (46.811 kr.), Handicappuljen (55.000 kr.) og Åben Skole Partnerskabspuljen 
(30.000 kr.).  
 
Derudover er der pt. 74.378 kr. tilbage i Markedsføringspuljen til nye markedsføringsaftaler.  

 

Du kan finde alle puljerne i puljeoversigten på kommunens hjemmeside. Inde på den enkelte pulje-

side kan du se, hvem du kan kontakte, hvis du gerne vil have sparring til din ansøgning.  

Bliv en del af vores idrætspartnerskaber 

Hvis din forening godt kunne tænke sig at samarbejde med skoler og dagtilbud om idrætsforløb, er 
I meget velkomne til at skrive til sigje@slagelse.dk. 

Søg midler til projekter uden for Slagelse by 

Har du en god idé til et udviklingsprojekt uden for Slagelse by, kan du søge om tilskud til det hos 

Landudvikling Slagelse.  

Der er løbende frist for ansøgninger til Landudvikling Slagelses KVIK-pulje og Naturpulje, mens fri-

sten for ansøgninger om LAG/EU-midler er onsdag den 8. september. Du kan få mere info om 

puljerne på Landudvikling Slagelses hjemmeside. 

Sæt kryds i kalenderen! 

Næste temamøde på det folkeoplysende område bliver afholdt onsdag den 15. september. Mere 

info om tema, tid, sted, program og tilmelding følger efter sommerferien.  

Vigtige frister i de kommende måneder 

 Torsdag den 15. juli: Sidste chance for at søge om tilskud til leder- og instruktøruddan-

nelse for 1. halvår 2021. Du søger via tilskuds- og bookingsystemet Winkas. 

 Torsdag den 15. juli: Sidste chance for at søge om medlemstilskud. Du søger via tilskuds- 
og bookingsystemet Winkas. 

 Søndag den 1. august: Sidste chance for at indmelde Tour de France-aktiviteter, der skal 
afholdes den 2. juli 2022. Du indmelder din aktivitet via kommunens Tour-hjemmeside.  

Kom med input til nyhedsbrevet 

Husk at I altid er meget velkomne til at komme med input til nyhedsbrevet, fx succeshistorier og info 
om arrangementer, projekter og nye tiltag/tilbud. Send jeres input til caspe@slagelse.dk.  

Næste nyhedsbrev forventes at udkomme i september 2021.  

https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer
mailto:sigje@slagelse.dk
http://www.landudviklingslagelse.dk/
https://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=slagelse
https://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=slagelse
https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/idraet-og-talent/tour-de-france-2022
mailto:caspe@slagelse.dk

