
   

 
 
    Kulturpakker til Ældre            

    fra januar – december 2022 
 
 

Kære frivillige sociale forening med aktiviteter,  

der henvender sig til den ældre borgergruppe. 
 

 
Kulturpakker til ældre 2021 er skudt i gang med det første arrangement. Se 

mere på www.kulturpakkerkalundborg.dk  
Nu går planlægningsarbejdet for Kulturpakker til Ældre 2022 i gang! Jeres 

forening modtager derfor denne opfordring, da vi endnu engang meget gerne 
vil have jeres hjælp. Sagen er, at Ældre- & Sundhedsudvalget også har afsat 

penge til Kulturpakker til Ældre i 2022. Lige som i år ønsker vi derfor jeres 
input med gode ideer til indholdet af disse pakker, så vi kan få sammensat 

dem bedst mulig efter jeres ønsker. 
 

 

Fakta om Kulturpakker til Ældre: 
• En Kulturpakke til Ældre vil bestå af fire forskellige kulturelle tilbud – 

f.eks. et teaterstykke, et foredrag, en koncert/et musikalsk indslag, et 
par timer med en tryllekunstner eller medrivende højtlæsning af en 

skuespiller. 
• Kulturpakkerne vil i efteråret 2021 blive udbudt til alle frivillige sociale 

foreninger med aktiviteter for seniorer, som alene eller i samarbejde 
med andre foreninger bliver værter ved afholdelsen af de fire forskellige 

kulturoplevelser i dagtimerne fordelt på hele året 2022. Det kommer I til 
at høre meget mere om. 

• Kulturpakker bliver helt gratis for både værtsforeningen og for gæsterne. 
• Kalundborg Kommune står for alt det praktiske omkring den endelige 

sammensætning af pakkerne, bookinger, billetter og reklame. 
• Det er planen, at der bliver sammensat tre-fire Kulturpakker til Ældre i 

2022, som forhåbentlig vil kunne fordeles ud i hele kommunen, så de 

gode og gratis tilbud også finder sted lokalt for jer.  
 

 
Vi glæder os til, vi kan sende Kulturpakkerne i udbud i efteråret. Lige nu skal vi 

have pakket dem – se næste side.  
 

 
 

http://www.kulturpakkerkalundborg.dk/


   

 

 
 

 
 

 
Det vil vi gerne have jeres hjælp til. 

 

Hvad vil have jeres kulturelle interesse?   
Hvad vil I gerne selv opleve?  

Det gælder både landskendte som lokale kunstnere. 
 
 

 Vi har behov for: 

Navn og 
kontakt-

oplysninger på 
jer der 

indstiller: 
 

 
 

 
 

 

 
 

Navn på 
kunstner/ 

gruppe – evt. 
kontakt-

oplysninger: 

Genre/under-
holdningstype:  

Pris for 
underholdning, 

hvis det 
kendes: 

 
Kig på det og send jeres ønsker tilbage til os  

senest mandag d. 27.september 2022, 
så vi har tid til at få flest mulige ønsker med i de færdige pakker. 

 
I er velkomne til at kontakte arbejdsgruppen med spørgsmål:  

 
Stine Veisegaard: 20 54 54 61 

Ida Sofie Matzen: 61 37 48 47 

Britt Skytte: 51 43 36 11 
Marie Lind: 29 60 94 84 

 
Vi glæder os til at modtage jeres ønsker på aeldrekulturpakker@kalundborg.dk  

senest d. 27. september 2021.  
 

Med venlig hilsen Arbejdsgruppen - Stine, Ida Sofie, Marie & Britt 
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