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Kære frivillige sociale forening med aktiviteter, der henvender sig til den ældre 

medborgergruppe. 

 
Ældre- og Sundhedsudvalget afsatte penge til Kulturpakker til ældre i 2021. Det er en stor 
succes, og det gentager sig heldigvis igen i 2022. 
Det er derfor med stor glæde, at vi endnu engang fremsender tilbud om fire forskellige 

kulturpakker, som I kan søge værtskab på og få tildelt gratis. Flere foreninger må gerne 
samarbejde om at ansøge og afvikle en kulturpakke. Der skal være offentlig adgang til alle 
arrangementerne i pakken.  
 

Målet med Kulturpakkerne er, at aktive ældre rækker hånden ud til andre ældre i 
lokalsamfundet, så vi i fællesskab får sat fokus på trivsel for alle og gør vores til øget 

trivsel : fælles om at mindske ensomhed – fælles om kultur!  
 

Om tilbuddene: 
Vælg mellem de fire kulturpakker, som der kan læses om i dette ”Katalog over Kulturpakker til 
Ældre 2022”. Kig tilbuddene igennem og prioriter pakkerne med tallene 1-4, hvor 1 er den 
kulturpakke I helst vil have ud til jer. Det er alle fire komponenter i en kulturpakke I byder ind 
på og forpligter jer på at afvikle i løbet af 2022, såfremt jeres ansøgning imødekommes.  
 

Vedhæftede ”Ansøgningsskema” bedes udfyldt og returneret senest mandag den 8. november 
til: aeldrekulturpakker@kalundborg.dk  
 
Krav til afvikling af arrangementerne: 

- Arrangementerne skal foregå i dagtimerne og på hverdage.  
- Arrangementerne skal afvikles i perioden januar – december 2022.  

- Arrangementerne er offentlige. 
- Arrangementerne skal foregå i foreningens lokale virkeområde.   
- Der må ikke forlanges entré.  

- Salg af kaffe og øvrig forplejning administrerer foreningen selv (medmindre der er 
aftaler med forpagter der, hvor arrangementerne afvikles). 

- Billetter udbydes via det elektroniske billetsystem som bibliotekerne varetager (denne 
del skal I som forening ikke bekymre jer om).  

- Ved tilmelding forpligter borgeren sig på at invitere en nabo/bekendt med, så ”nye” 
deltagere inviteres til at være aktive i de lokale kulturtilbud. Som deltager bestemmer 
man selv om man er med til et eller flere arrangementer og man behøver ikke at følges 
med den samme nabo/bekendte hver gang. Som forening forventes I at være med 
til at sætte fokus på medborgere, der ikke allerede er en del af et fællesskab 
eller en forening. I kan for eksempel sørge for at invitere direkte i lokalområdet  
 

PR og arbejdsfordeling  
Alle arrangementer bliver gratis markedsført i Kalundborg Bibliotekers trykte program, på 
bibliotekernes hjemmeside og i Kalundborg Kommunes elektroniske 
aktivitetskalender/Kultunaut, via pressemeddelelser og annoncering i dagspressen.  
Kalundborg Kommune varetager booking, annoncering, betaler honorar samt står til rådighed 
for yderligere oplysninger. 

 
Den enkelte forening står for den praktiske afvikling af arrangementet samt yderligere 
annoncering eller pressekontakt, hvis det ønskes. Foreningen skal stå for modtagelse af de 
optrædende og publikum, billettjek, eventuelt salg af kaffe/anden forplejning, opsætning af 
stole, oprydning m.v.  
 
Billetter 

Kalundborg Kommune opretter elektroniske billetter via systemet Place2book. Billetter til 
arrangementerne vil være gratis og bookes via www.kulturpakkerkalundborg.dk eller via 
personlig betjening på et af kommunens betjente biblioteker.  
 

 FORORD  

mailto:aeldrekulturpakker@kalundborg.dk
http://www.kulturpakkerkalundborg.dk/
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Økonomi 
Alle udgifter til PR, markedsføring, billetter og bookinger afholdes af Kalundborg Kommune. 
Arrangementerne afholdes så vidt muligt i kommunens bygninger/haller. Hvis der skal anvises 

lokaler til arrangementsafholdelse, afholdes udgifterne ligeledes af Kalundborg Kommune.  
Der ydes ikke løn eller kørselskompensation til foreningerne.  

 
Kontaktpersoner tildeles foreningerne 
Når en kulturpakke tildeles en forening, tilknyttes en kontaktperson fra Kalundborg Kommune, 
som sammen med foreningen vil koordinere datoer, PR, lokalitet og vejlede i afvikling af 
arrangementet. Vi kan også være behjælpelige med udlån af udstyr (fx mikrofoner, højtalere, 
m.m.), hvis kunstnerne har brug for det.  
 

Ansøgningsskema for Kulturpakker til Ældre 
Ansøg Kulturpakkerne i vedhæftede skema senest mandag d. 8. november 2022. Vi kan 
naturligvis ikke garantere, at alle får deres første prioritet og vi vil være opmærksomme på, at 
Kulturpakkerne fordeles geografisk jævnt i hele kommunen.  
 
Vi tager forbehold for ændringer i programmet. 
 

Vi glæder os meget til samarbejdet med jer omkring Kulturpakker til Ældre! Ved spørgsmål 
kontakt os endelig på aeldrekulturpakker@kalundborg.dk eller til arbejdsgruppen Stine 

Veisegaard: 20 54 54 61, Marie Lind: 29 60 94 84, Ida Sofie Matzen: 61 37 48 47 og Britt 
Skytte tlf. 51 43 36 11. 
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Kulturpakke 1 

Underholdning: 

 

 

Flemming Krøll: Fra kokkelev til revydirektør 

 
Foruden at være en suveræn visesanger, er Flemming Krøll i dag en 

af vore mest morsomme kunstnere. I foredraget fortæller Krøll om 
vejen fra Hotel Royal i København til Nykøbing F. Revyens chefstol. 

En optræden med Flemming Krøll byder på masser af visesang – 

f.eks. Evert Taube viser og revy-viser. Derudover krydres med syng-
med toner med bl.a. John Mogensen sange. Endeligt kigger 
Thorbjørn eller den glade gæstearbejder Achmed forbi i en sjov 
monolog. GOD FORNØJELSE!! 

 

 

Teater: 

 

LIV I KLUDENE v/ Odsherred Teater 
 

En kabaret uden røde ører - men med blussende kinder!  
En erotisk kabaret, en brevkasse bestyret af ham og hende. 
Spørgsmålene kredser om erotikken, når man kommer op i årene 

– om længslerne og trængslerne og lysterne og manglen på dem. 
Vi møder også dem der skrev brevene og historien bag 
spørgsmålene. Og mht. spørgsmålene. Findes der egentlig svar? 
Og er der brug for dem? Eller var det nok bare at skrive dem ned 
og få nogen til at læse dem? 
Fnisende, rørende og respektfuldt, om alt det der fylder så meget 
- men sjældent i samtalerne rundt om kaffebordet. 

 
OBS: Udbydes fra d. 9.-27. maj 2022. 
 

Musik:  

 

Erik Grip 
 
Erik Grip er beviset på, at visesang langt fra er en stillestående 
oplevelse. Med stort nærvær og viser som ”Åbent Landskab”, 

”Rose skal vi danse”, ”Du kom med alt det, der var dig” og 
”Velkommen i den grønne lund” tryllebindes publikum. Erik Grip 
er ud af en familie med mange søfolk og brave nordmænd, og fra 

den kant er der mange røverhistorier. Sangene bliver således 
suppleret af humoristiske anekdoter og røverhistorier.  

 
Foredrag:   

 

 

Karen-Marie Lillelund: Hold balancen – nyd livet 
 
Livet er ikke en generalprøve med døden som premiere. Alligevel 
føles det indimellem som om vi bare ræser afsted i forsøget på at 

nå en eller anden mållinje og glemmer at nyde vejen derhen. 

Inspireret af det har Karen-Marie Lillelund skrevet et nyt 
foredrag, som handler om at leve livet fuldt ud og sørge for at få 
lidt med af det hele: kærlighed, karriere, familie, sundhed, osv. 
Der er ingen løftede pegefingre, kun underholdende inspiration 
og måske et venligt skub til både at leve og nyde livet, mens vi 

har det. 
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Kulturpakke 2 

Underholding:  

 

Lotte Riisholt: Kom med til fest! 
 

Når Lotte Riisholt hylder dansktoppens største stjerner i 
showet "Kom med til fest" inviteres publikum med til en 
musikalsk fest, hvor publikum kan nynne, synge (eller 
måske tage en dans) til en stribe af hits udført af Lotte 
Riisholt, der gang på gang har indtaget 1. pladsen på 
Dansktoppen. Lotte Riisholt er uden tvivl en af nutidens 

helt store sangerinder inden for den glade, lyttevenlige 
danske popmusik. 

 

Teater: 

 

 

Fra Skjern til Varnæs: En musikalsk fortælling 

 

De fleste kender jo Matador og har måske set den op 

til flere gange. I forestillingen inviteres publikum bag 

kulisserne og der fortælles små morsomme anekdoter 

fra optagelserne, tv-serien og om møder med nogle 

af skuespillerne. Alt dette suppleres med musikken 

og sangene fra serien som publikum gerne må synge 

med på. En glad og musikalsk forestilling i selskab 

med de elskede figurer og personligheder fra Matador 

ved skuespiller Nicolaj Cornelius.   

 
Musik:  

  

 

Per Worm & Louise Vangsgaard 

 

Per Worm er uddannet klassisk guitarist, har vundet 

priser inden for både comedy og storytelling og har 

turneret med Niels Hausgaard og Allan Olsen. Til 

denne koncert vil han blive ledsaget af sanger og 

violinist Louise Vangsgaard, der spiller i bandet 

Instinkt som hun har fået en Danish Music Award 

med ligesom hun også turnerer med Shane fra Jane & 

Shane. Med Per & Louise kan publikum se frem til en 

koncert med historier, grin, sange og instrumental 

musik på højt niveau. 

 
Foredrag:   

 

 
Jens Møller Jensen: Opklaret 
 

Jens Møller Jensen har oplevet mørke sider af vores 
samfund. Ubådssagen, skuddramaet på Christiania, hvor 
blandt andre to betjente blev ramt, og terrorangrebene i 
København ved Krudttønden og den jødiske synagoge er 

nogle af de forbrydelser som drabschefen i Københavns 
Politi har stået i spidsen for at opklare. Han fortæller her 

detaljeret om en række af sine største sager, giver et 
unikt indblik i arbejdet med efterforskningen og 
beskriver de svære overvejelser og afgørende valg, han 
må træffe undervejs. 
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Kulturpakke 3 

 
Underholdning: 

 

 

 

Trine Gadeberg: One-woman show 

 
Trine Gadeberg er en dansk sanger- og skuespillerinde. Hun 
er kendt for sin medvirken som "Pyt" i TV-julekalenderen 
Nissernes Ø og har desuden som skuespiller medvirket i 
blandt andet opsætningen af The Sound of Music og diverse 
optrædener i revyer. De sidste år har hun optrådt med sin 

populære rolle som den fem-årige Pelle. Trine er kendt for 
sine evergreens og evne til at få hele salen med. Og måske 
kommer ”Pelle” også på et lille besøg, når hun optræder. 
 

Teater: 

 

LIV I KLUDENE v/ Odsherred Teater 
 

En kabaret uden røde ører - men med blussende kinder!  
Spørgsmålene kredser om erotikken, når man kommer op i 
årene – om længslerne og trængslerne og lysterne og 

manglen på dem. Vi møder dem der skrev brevene og 
historien bag spørgsmålene. Og mht. spørgsmålene. Findes 
der egentlig svar? Og er der brug for dem? Eller var det 
nok bare at skrive dem ned og få nogen til at læse dem?  
Fnisende, rørende og respektfuldt, om alt det der fylder så 
meget - men sjældent i samtalerne rundt om kaffebordet. 
 

OBS: Udbydes fra d. 9.-27. maj 2022. 

 
Foredrag: 

 

 
 
Helle Juhl: Fortællinger om landliv og 
menneskeskæbner.  
 
Helle Juhl beskæftiger sig med menneskeskæbner i historiens 

malstrøm, og både i sine bøger og foredrag levendegør hun i 
ord og billeder livsvilkår og normer fra et Danmark af i går. 
Minderne myldrer frem ved gensynet af mormors gruekedel og 
oldefars knæbukser, og man fascineres af det livsmod, som 
blev lagt for dagen i en ikke så fjern og ofte brydsom fortid. 
Helle Juhl er uddannet journalist, men har også en uddannelse 
i kulturhistorisk formidling og har udgivet en række rigt 

illustrerede bøger om landboliv og barndomshistorie, 
kvindekamp og mønsterbrydere. 

 

 
Musik:  

 
 
 

 

John Mogensen Live - Duo 

 
I 2018 udkom den længe ventede Ole Bornedal film om den 
folkekære sanger John Mogensen: "Så længe jeg lever". Som 
en hyldest til den store sanger, præsenterer vi: John 
Mogensen Live, som spiller op til fest, fællessang og dans til de 

kendte toner fra John Mogensen og de glade 70´ere.  

Forsangeren har både John Mogensens look, stemme og 
karisma! – og sammen med sin pianist genskabes den gode 
feststemning fra dengang, der var ”fut i fejemøget” og ”noget 
galt i Danmark”. 
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Underholdning: 

 

The Acoustic Beatles 

 
Med The Acoustic Beatles er der plads til spontanitet 
og samvær omkring musikken. Spørg dem om en 
Beatles-sang, og de kan den. The Acoustic Beatles 

optræder i et behageligt lydniveau og elsker at få 
publikum med som kor. Undervejs er der plads til 
anekdoterne om The Beatles - for eksempel 
fortællingen om, at John Lennon og Paul McCartney 
ofte brugte vrøvletekster til deres sange indtil den 
rigtige tekst var på plads.  

 
Teater:  

 

 

 

 

I Guder! v/Jesper la Cour Andersen 

 

Jesper la Cour Andersen, iført 11 roller, fører os 

med stort nærvær sikkert gennem gudeverdenens 

intriger og giver os en oplevelse ud over det 

sædvanlige. Det er teaterfortælling af højeste karat. 

Oplev den mægtige krigsgud i aktion, en luskegud 

bede om gode idéer og kærlighedsgudinden få nok 

af det hele. Publikum vil henover kaffen også blive 

inviteret til snak og refleksion med sidemakkeren. 

 

OBS: Kan kun bookes før påske. 

 

 
Musik: 

 

 

Kurt Ravn 

 
Kurt Ravn er altid en garanti for en stor oplevelse for sit 
publikum. En alsidig skuespiller og sanger, der har vist, at 
han har et stort repertoire at byde på. Kurt Ravn har 
dyrket sin musikalske karriere sideløbende med sine 

mange roller på teater, film og TV. Fra Kurt Ravns roller i 
større musicalopsætninger kan nævnes Jean Vaijean i Les 
Miserables, Anatolu i Chess, Jabbadoor i Atlantis, Che i 
Evita. Med Kurt Ravn kan man være sikker på at få sig en 
stor musikalsk oplevelse og opleve eminent skuespil.  
 

 

Foredrag: 

 
 

 

 

 

Kåre Johannesen: Den Gode, Den Onde og den Dybt 

Inkompetente – Danmarks kongerække 

 
I en let, causerende og dybt subjektiv tone ses der 

nærmere på udvalgte navne i den danske kongerække. 
Hvem var de, hvorfor er de interessante, og hvordan 
kender vi myte fra sandhed? Vi hopper og springer fra den 
ene besynderlige fortælling til den næste. Det bliver rodet 
– men forhåbentlig både sjovt og interessant  

  

Kulturpakke 4 
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Ansøgningsskemaet er vedhæftet separat, 

så det kan udfyldes og indsendes senest d. 8. november 2021 

 

01. Ansøger:  

Foreningens/foreningernes 

navn(e): 

 

 

Kontaktperson: 

 

 

 

 

 

  

Navn: Mobilnummer: Mailadresse: 

 

02. Ønsker:   

Ønske – 1. prioritet: 

 

 

 

Angiv nr. på kulturpakken  

 

 

 

Ønske – 2. prioritet: 

 

 

Angiv nr. på kulturpakken  

 

 

 

Ønske – 3. prioritet: 

 

 

 

Angiv nr. på kulturpakken  

 

Ønske – 4. prioritet: Angiv nr. på kulturpakken  

 

 

 

 

03. Eventuelle ønsker til 

datoer, ugedage og 
klokkeslæt til afvikling 
af alle 

arrangementerne: 

 

Datoforslag og klokkeslæt 1   

Datoforslag og klokkeslæt 2  

Datoforslag og klokkeslæt 3  

Datoforslag og klokkeslæt 4  

Datoforslag og klokkeslæt 5  

Datoforslag og klokkeslæt 6  

Datoforslag og klokkeslæt 7  

Datoforslag og klokkeslæt 8  

 Ansøgningsskema  
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… flere ?   

  

  

  

 

 

04. Har I forslag til 
afholdelsessted?  
   

 

 Ja, vi foreslår dette sted:  Angiv sted med adresse:  

 

 

Nej, vi vil gerne have anvist et 

sted:  

Arbejdsgruppe kan anvise et sted.   

 

 

 

05. Begrundelse for 
hvorfor I søger og hvad 

I vil gøre for at invitere 
medborgere med der 

måske kunne have 
glæde af kultur og nye 
fællesskaber: 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Indsendes senest mandag d. 8. november til: 
aeldrekulturpakker@kalundborg.dk   
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01. Ansøger:  

Angiv navn på foreningen/foreningerne. 

Angiv oplysninger på den kontaktperson, som udpeges.  

 

02. Ønsker:  

Skriv hvilke kulturpakker I ønsker i prioriteret rækkefølge.  

Arbejdsgruppen vil tilstræbe at opfylde prioriteterne i den ønskede rækkefølge, men 

kan ikke garantere dette.  

 

03. Ønsker til datoer og klokkeslæt til afvikling af alle arrangementerne: 

Arbejdsgruppen har brug for at have en række datoer og klokkeslæt for at kunne 

booke foredragsholdere, musikere mv. Arbejdsgruppen vil tilstræbe at der ikke vil 

være datosammenfald i arrangementerne.  

 

04. Har I forslag til afholdelsessted? 

Arrangementerne skal afholdes i foreningens virkeområde.  

Angiv om I har forslag til et sted hvor arrangementerne kan afholdes eller om I 

ønsker, at arbejdsgruppen skal finde et egnet sted.  

Svaret har ikke betydning for om en ansøgning bliver imødekommet.  

 

05. Begrundelse for ansøgningen? 

Redegør for hvordan I vil sætte fokus på borgere, der ikke i forvejen er en del af et 

fællesskab eller en forening.  

 

 

 

Spørgsmål til ansøgningsskema og projektet kan stilles via denne 

mail:  aeldrekulturpakker@kalundborg.dk eller til 

arbejdsgruppen Stine Veisegaard: 20 54 54 61, Ida Sofie Matzen: 
61 37 48 47, Marie Lind: 29 60 94 84 og Britt Skytte tlf. 51 43 36 

11. 

 

Vejledning til ansøgningsskema 

mailto:aeldrekulturpakker@kalundborg.dk

