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Kære aktive fællesskaber på fritidsområdet 

Hermed sender vi årets første nyhedsbrev til jer, hvor I kan læse om de vigtigste nyheder, arrange-
menter, tiltag, frister og projekter på idræts- og fritidsområdet. God læselyst! 

 

 

Vær med til at præge årets Fællesskabsstafet 

Fællesskabsstafetten så dagens lys i 2019 og blev en stor succes. Stafetten strakte sig over 5 

dage, 10 lokalområder og 125 km. Og ikke mindre end 100 fællesskaber deltog. 

Succesen skal gentages i år. Derfor inviterer Folkesundhed i Slagelse Kommune og Frivilligcenter 

Slagelse alle aktører, der ønsker at tage aktiv del i Fællesskabsstafetten 2022, til planlægnings-

møde om stafetten. 

Planlægningsmødet f inder sted onsdag d. 4. maj fra kl. 16.30 til 19.30 i Posthuset, Søndre Sta-
tionsvej 26 i Slagelse.  

 
Målet med mødet er at fastlægge den foreløbige rute for stafetten, brainstorme på mulige aktivite-
ter på ruten, udpege lokale tovholdere og skabe et overblik over deltagende aktører.  
 

Tilmelding til mødet skal ske via Frivilligcenter Slagelses hjemmeside senest i morgen (tirsdag 

d. 3. maj). 

Kom til hyggelig gå-event i Skælskør 

Hvis du er glad for at gå, skulle du tage at lægge vejen forbi Skælskør i morgen (tirsdag d. 3. maj. 

Her afholder Slagelse Kommune og forskellige foreninger nemlig gå-eventen ”Skælskør går sammen”. 

Ruten er på ca. 3 km og starter og slutter ved Det Røde Pakhus. Turen er både for store og små, lige-

som du også er meget velkommen til at tage hunden med. Du kan starte gåturen mellem kl. 16-17. 

 

https://frivillig-slagelse.nemtilmeld.dk/58/
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Udover at få god motion, frisk luft og hyggeligt socialt samvær kan du også høre mere om de forskellige 

gå-tilbud, der findes nær dig. Du kan få mere info om eventen på Facebook.  

Fortæl andre om jeres gå-tilbud 

Hvis din forening eller dit aktive fællesskab har gå-tilbud/gå-events, som I gerne vil have bredere 

ud, så er I meget velkomne til at gøre brug af følgende tre nyoprettede Facebook-sider: 

• Slagelse går sammen 

• Korsør går sammen 

• Skælskør går sammen 

 

Her har I både mulighed for at synliggøre jeres gå-tilbud via opslag, ligesom I kan tilføje de for jer rele-

vante sider som medorganisator af jeres Facebook-events. Dermed vil jeres gå-events blive vist i arran-

gementskalenderen på siderne.  

 

Vi håber, I vil gøre brug af siderne, så vi kan få endnu flere til at gå sammen i Slagelse Kommune. 

 

BørneTouren kommer til Korsør 

Søndag den 8. maj fra kl. 10.00-12.45 har børn i alderen 3-15 år mulighed for at prøve kræfter 

med BørneTour, der er et begyndercykelløb klædt i de gule Tour de France-farver. 

Der er start og mål på den gamle færgehavn i Korsør, og distancen er på 1,2-7,2 km, afhængigt af 

deltagernes alder. 

BørneTour handler ikke om at komme først, men om at have det sjovt på sin cykel. Alle kan være 

med, uanset fart, cykeltype og ambitionsniveau. Der er guldmedaljer til alle deltagere og mulighed 

for at vinde fede Tour de France-præmier.  

Det koster 50 kr. at deltage, og tilmelding sker via Sportstimings hjemmeside.  

Der er 200 pladser i alt. Og man kan tilmelde sig på dagen, hvis der stadig er ledige pladser.   

BørneTour bliver arrangeret af Slagelse Cykle Ring, Danmarks Cykle Union, Grand Départ Copenha-

gen Denmark, ASO og Slagelse Kommune.  

https://www.facebook.com/events/231766492472020?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/Slagelse-g%C3%A5r-sammen-105191108670751
https://www.facebook.com/Kors%C3%B8r-g%C3%A5r-sammen-101709092472091
https://www.facebook.com/Sk%C3%A6lsk%C3%B8r-g%C3%A5r-sammen-101813665830033
https://www.sportstiming.dk/event/10334
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Nyt idrætspartnerskab med Dalmose Street Sport  

I forbindelse med Tour de France og indsatsen Åben Dagtilbud Idrætspartnerskaber har Fritidsafde-

lingen indgået et samarbejde med Dalmose Street Sport med fokus på løbecykling, også kaldet 

strider, for børn i alderen 18 måneder til 5 år.  

Partnerskabsaftalen skal bidrage til at kickstarte cykelglæden og hjælpe kommunens mindste børn 

til at blive glade og sikre cyklister. I foråret og sommeren 2022 afvikler Dalmose Street Sport der-

for 8 partnerskabsforløb i form af aktivitets- og eventdage, hvor kommunens daginstitutioner kan 

prøve kræfter med forhindringer på løbecykler.  

Derudover bidrager Dalmose Street Sport med løbecykel- og cykelsjov til BørneTouren, hvor både 

store og små kan cykle på ramper og andre forhindringer. 

 

På Dalmose Street Sports Facebook-side kan du læse mere om deres aktiviteter, events mv.   

 

Få synliggjort jeres sjove sommerferieaktiviteter 

Fritidsafdelingen laver igen i år en oversigt over alle de fede sommercamps, der bliver afholdt rundt 

omkring i Slagelse Kommune.  

https://www.facebook.com/Dalmose-street-sport-487749948374058
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Oversigten bliver sendt ud til alle skolebørn via Aula, ligesom den også vil blive synliggjort via bibli-

otekernes sommerkatalog, kommunens hjemmeside osv.   

Hvis I har en sommercamp i jeres forening, som I gerne vil have med i oversigten - så send os ne-

denstående informationer om campen på mailen nigoe@slagelse.dk senest søndag d. 22. maj:  

Foreningsnavn, navn/titel på camp, dato/tidspunkt for afholdelse, aldersgruppe/målgruppe, info om til-

melding (frist + tilmeldingslink, hvis I har et), kontaktperson og kontaktinfo samt evt. link til hjemme-

side, hvor man kan finde mere info om campen.  

Kom med til sommerkur om det gode værtskab 

Vil din forening gerne blive endnu bedre til at tage imod nye medlemmer og frivillige, så er der 

hjælp at hente. 

Torsdag den 16. juni kl. 16.00-20.30 afholder Frivilligcenter Slagelse nemlig Sommerkur om 

det gode værtskab.  

Her vil Märit Torkelson fra Værtskabet DK bl.a. gøre os klogere på, hvorfor værtskab er vigtigt, 

hvordan I kan bruge værtskab i jeres forening, og hvordan I får nye medlemmer og frivillige til at 

føle sig velkommen, så de kommer igen. Programmet byder desuden på både inspiration, reflek-

sion og samtaler i mindre grupper.  

Sommerkuren bliver afholdt på ”Posthuset”, Søndre Stationsvej 26, 4200 Slagelse, og det er gratis 

at deltage. Tilmelding skal ske via Frivilligcentrets hjemmeside senest onsdag den 1. juni.  

 

Få tilskud til din Tour de France-aktivitet 

Hvis du gerne vil bidrage til at skabe en gul folkefest og/eller sætte kommunen på landkortet, når 

Tour-feltet kører gennem kommunen den 2. juli, så er der godt nyt.  

Slagelse Kommune har nemlig afsat 250.000 kr. til 2 Tour de France-aktivitetspuljer, hvorfra du 

kan få op til 10.000 kr. i tilskud til: 

• Aktiviteter/tiltag langs ruten d. 2. juli 2022 

• Land/Vand Art 

mailto:nigoe@slagelse.dk
https://frivillig-slagelse.nemtilmeld.dk/62/


Side 5 af 8 

 

Puljerne kan fx give tilskud til materialer til brug for gennemførsel af aktiviteten eller etablering af 

Land/Vand Art.  

Du kan læse mere om puljerne på kommunens hjemmeside, hvor du også kan indsende en ansøg-

ning. Der kan søges løbende, indtil puljerne er tømt.  

Billederne ovenfor er taget af fotograferne Bruno Bade og Pauline Ballet.  

Bliv klogere på Winkas Air 

Din forening har stadig mulighed for helt gratis at blive oprettet i Winkas AIR, der er et online-

system til let håndtering af medlemmer, hold, økonomi, kontingenter, regnskabsaflæggelse, kom-

munikation, deling af dokumenter og meget mere.  

Der er blevet bevilget midler til, at 50 foreninger på kultur- og fritidsområdet kan få dækket op-

startsgebyret på 1.000 kr. Efterfølgende vil din forening skulle betale ca. 2.000 kr. om året i abon-

nement.  

Hvis du gerne vil vide mere om systemet, kan du med fordel deltage i det virtuelle intromøde ons-

dag den 11. maj kl. 19.00-20.00. Du kan tilgå mødet via Teams.  

 

Kom til Legefestival i Gerlev Legepark 

Kalder alle legesyge børn, unge, voksne og seniorer! Lørdag den 11. juni kl. 10.00-16.00 bliver 

der afholdt Legefestival i Gerlev Legepark, hvor både højskolens elever og legeinstruktører, lokale 

foreninger og andre aktører vil stå klar med lege, spil og aktiviteter. 

I kan bl.a. prøve kræfter med fangelege, kamplege og sanglege, balance- og sansebaner, akrobatik 

og parkour, stylter, sjipning og andre skolegårdslege samt lære at jonglere + lave store sæbebobler.  

Derudover kan I kaste jer over Gerlevs store spilplads med over 50 forskellige spil. Og besøge Art 

Market, som udstiller på Gerlevs boldbaner.  

Det er gratis at deltage, og du skal ikke tilmelde dig på forhånd. Du kan læse mere om festivalen på 

Gerlev Legefestivals hjemmeside.  

Hvis din forening er interesseret i at deltage med en aktivitet på festivalen, er I meget velkomne til 

at kontakte projektleder Trine Jandorf på mailen trine@gerlev.dk.  

https://www.slagelse.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/tilskud-og-puljer/tour-de-france-puljer
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NjUyN2YyOWItYWNiNC00NzgwLTgxYjgtMmMwNzIyNDY3ODY1%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257B%2522Tid%2522%253A%2522aad54046-cb96-4f49-97b7-09d277191637%2522%252C%2522Oid%2522%253A%25228f0c6913-86e4-4f1b-87ef-7c5eb513859a%2522%257D%26fbclid%3DIwAR3Fovs3htqdOvnBzF0eNm8HOTXyxa7sM07-2yNuXv9wGsXt99xD8pAQd6c%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=05527e88-4622-4447-92dc-bda4af3c7094&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://sites.google.com/gerlev.dk/gerlevlegefestival2022/start
mailto:trine@gerlev.dk
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Prøv kræfter med Tour-ruten 

Så er der godt nyt til alle unge, der er bidt af cykling og Tour de France.  

Mandag den 27. juni kan I via Tour de France-holdet på ungdomsskolen UngSlagelse køre en del 

af Tour de France-ruten (fra Kalundborg til Korsør) og køre i mål under den originale gule målport. 

Tilbuddet byder også på 3 forudgående træninger, så I bliver helt klar til "Touren". Træningerne 

f inder sted onsdag den 8/6, 15/6 og 22/6 kl. 17.00-19.00. Og der er mulighed for at låne en cykel.  

I kan læse mere om tilbuddet og tilmelde jer på UngSlagelses hjemmeside. Tilmeldingsfrist er tirs-

dag den 31. maj. Billedet til venstre er taget af Alex Broadway. 

Kom til infomøde om oprettelse af ny LAG 

Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der arbejder for at udvikle landdistrik-

terne i Slagelse Kommune, bl.a. ved at uddele penge til nye udviklingsprojekter.  

Den nuværende EU-programperiode for LAG’erne er ved at slutte, og en ny programperiode for 

2023-2027 skal til at starte op.  

Derfor inviterer Landudvikling Slagelse til infomøde, hvor dig og din forening bl.a. kan få mere info 

om LAG-ordningen og opstart af de nye LAG-grupper samt være med til at sætte jeres præg på ud-

viklingen.  

Infomødet bliver afholdt onsdag den 4. maj kl. 17.00-19.00 i Slots Bjergby Festhus, Slots Bjerg-
byvej 42, 4200 Slagelse.  
 
Det er gratis at deltage i mødet. Tilmelding skal ske via mailen info@landudviklingslagelse.dk se-

nest i morgen (tirsdag den 3/5) kl. 12. Du kan f inde mere info på Landudvikling Slagelses 
hjemmeside.  
 

Bliv en del af det nye Folkeoplysningsudvalg 

Byrådet har besluttet at nedsætte et Folkeoplysningsudvalg for de kommende 4 år.  

https://www.ungslagelse.dk/hold/holdoversigt/hold/tour-de-france-841
mailto:info@landudviklingslagelse.dk
http://landudviklingslagelse.eu/
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Folkeoplysningsudvalget repræsenterer Slagelse Kommunes foreningsliv i sager om blandt andet 

fordeling af lokaler og anlæg samt regler for kommunale tilskud, ligesom udvalget behandler an-

søgninger fra nye foreninger, der ønsker at blive godkendt som forening.  

Derudover bliver udvalget hørt i relevante sager for foreningslivet, f.eks. budget, folkeoplysnings-

politik og retningslinjer for tilskud. 

 

Folkeoplysningsudvalget består af 11 medlemmer, og medlemmerne bliver valgt på et valgmøde, 

som forventes at blive afholdt i denne måned. 7 af medlemmerne vælges blandt foreningerne. 

Godkendte folkeoplysende foreninger kan både indstille kandidater til udvalget og afgive stemme.  

 

Mere info om valget til det nye Folkeoplysningsudvalg vil snarest muligt blive udsendt via Winkas, 

mail, lokalmedier, slagelse.dk mv.  
 

 

Arrangér en vandretur på Vandrefestivalen 

Hvert år i slutningen af august og starten af september afholder kommunerne i Region Sjælland en 

Vandrefestival. I år f inder den sted den 19. august-11. september. 

Som forening har I mulighed for at byde ind med ture. Det kan være alt fra en kort gåtur til en lang 
og udfordrende vandretur. I står selv for planlægningen, og turene skal som udgangspunkt være 

gratis for deltagerne. 

Turene bliver annonceret på Vandrefestivalens hjemmeside, på Kultunaut, på kommunens hjemme-

side, i Ugeavisen Slagelse osv. 

På slagelse.dk kan du læse mere om Vandrefestival 2022, og hvordan du tilmelder en vandretur. 

Vigtig frist i de kommende måneder 

• Onsdag den 1. juni: Sidste chance for at indsende din forenings årsregnskab og beretning 

for 2021. Begge dele skal oploades via tilskuds- og bookingsystemet Winkas. Bemærk at 

hverken regnskaber eller beretning modtages i papirform eller på mail.  

 

 

 

https://www.slagelse.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedskampagner/vandrefestival
https://selvbetjening.winkas.net/default.asp?wkid=slagelse
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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 juli 2022  

mailto:caspe@slagelse.dk

