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Kulturpakker til Ældre 2023 
 
 Kære frivillige sociale forening  

- med aktiviteter der henvender sig til den ældre medborgergruppe. 

 
Ældre- og Sundhedsudvalget har afsat penge til 

Kulturpakker til Ældre i de kommende år. 
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: 

 

 
Fælles om at mindske ensomhed – Fælles om oplevelser & kultur! 

 
I inviteres hermed til at blive værter og tovholder på et eller flere arrangementer, så I 
kan få kontakt med flere i jeres målgruppe og inviterer folk indenfor i jeres lokaler. 

 
Vi har fået mange gode forslag fra borgere og foreninger og derfor er kulturpakkerne i 

2023 pakket helt anderledes:  
• De har et andet format, da vi har fået tilbagemeldinger på, at der ønskes 

arrangementer med færre deltagere i mindre lokaler.  

• Der bliver flere af dem og dermed mere at vælge mellem. 
• Disse Kulturpakker foregår i perioden august 2023 – februar 2024  

• I velkomne til at byde ind på at være værter på en eller flere arrangementer 
• I kan som forening også selv byde ind med idéer til arrangementer, som I 

gerne vil være værter på. Hvis det ikke bliver i år, bliver det måske senere. Vi 

hjælper gerne med det praktiske. 
  

Som forening melder I jer som arrangør og tovholder af et eller flere arrangementer. 
Vi hjælper gerne med sparring og booking.  

Håbet er, at vi med mindre arrangementer – hvor I har ejerskab over dato, tidspunkt 
og afvikling – kan komme ud i endnu flere foreninger i Kalundborg Kommune og på 
den måde række ud til endnu flere borgere.   

 
Ældre- og Sundhedsudvalget har fastlagt en billetpris på 50 kr.  

En billet gælder for én person. Dette er for at sikre fremmøde til arrangementet.  
Der vil være også være mulighed for at deltagere kan tilkøbe transport.  
Alt det praktiske omkring organisering og afvikling af dette tager vi os af. 

 
I det følgende katalog finder I alle de mange tilbud, I som forening kan søge værtskab 

på. Til sidst kan I læse mere om det at være værts-forening.  
Først præsenterer vi alle de gode tilbud, I kan tage værtskab på. God læselyst.  
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Arrangementer i udbud  

– fordeles ud 

 i hele Kalundborg Kommune 

 

01. Foredrag m. Helene Andersen om den tredje 

alder  
Foredraget: Aldre er den nye ”sort” 

Positivt og muntert foredrag om en livsfase, der er kommet på mode. 
Hvorfor er det pludselig blevet moderne at være ældre? Ungdom har 

da altid været det hotte? Er det mon det de ældre selv, eller de yngre 
der gør det attraktivt at blive ældre? Hvem kan have interesse i at 
fremhæve det at blive ældre som noget fantastisk og positivt? 

Tiderne ændrer sig stadig og de færreste ældre går 100% fri for 
aldersrelaterede udfordringer, så hvad er forandret?  

Få bud på, hvordan du får det bedste ud af situationen.  
 
Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50.  

 

02. Foredrag m. Helle Bygum om den tredje alder 
Foredraget: Nu kan du gøre lige hvad du vil – så gør det! 

Ikke siden før første skoledag har du kunne gøre lige hvad du 
vil, når du vil. Nu er du pensionist, og nyd så tilværelsen i den 

3. alder. Hvad enten du har få eller mange penge, så gør det, 
du altid har drøm om… du får ikke chancen igen. 
 

Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50.  

 

03. Foredrag m. Jacob Wendt Jensen  
Foredraget: Lise Nørgaards liv og værk og venskabet 
Jeg har kendt Lise Nørgaard i otte år. Nemlig siden jeg skrev 
den store officielle biografi i bogform hos Gyldendal med 

titlen ”Lise Nørgaard – de første 100 år” (2017). Siden 
redigerede jeg citatsamlingen ”Livet ifølge Lise Nørgaard” 

(2020), og har også skrevet definitive bøger om ”Matador” 
(2020) og ”Huset på Christianshavn” (2022). Og så var Lise 
Nørgaard min ven. En varm, generøs, vidende og meget 

morsom ven, så mennesket Lise er en stor del af fortællingen 
i foredraget om hendes liv og værk. Det bliver altså et 

foredrag med filmklip, humør, perspektiv og pep, som Lise 
Nørgaard selv kunne lide det. Foredraget er velsignet af Lise 
selv, og om det at jeg holdt foredrag om hende, sagde hun: 

”Held og lykke med det. Du vil sikkert gøre det bedre end 
jeg!”  

 



Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50.  
 

 

04. Foredrag m. Jacob Wendt Jensen  
Foredraget: Lise Nørgaards Matador – Fup eller fakta 

Med udgangspunkt i den store coffe-table bog ”Matador” 
(2020) fortæller jeg historien om det, man godt kan kalde 
for ”verdens bedste tv-serie”. Dens skabelse og alle de 

hemmelige anekdoter fra maskinrummet, hvor Lise 
Nørgaard, Erik Balling og de store stjerner som Ghita Nørby, 

Malene Schwartz, Helle Virkner, Jørgen Buckhøj og Holger 
Juul Hansen regerede. Siden jeg skrev en biografi om hende 
i 2016, blev Lise Nørgaard min ven. En varm, vidende og 

meget morsom ven, så mennesket Lise er også en stor del 
af fortællingen. Det bliver med andre ord et foredrag med 

filmklip, humør, perspektiv og pep, som Lise Nørgaard selv 
ville elske. Foredraget er velsignet af Lise selv, og om det at 
jeg holdt foredrag om hendes værk, sagde hun: ”Held og 

lykke med det. Du vil sikkert gøre det bedre end jeg!”  
 

Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50.  
 

05. Foredrag m. Monika Krogh-Meyer om den tredje alder  
Foredraget: Plus-alderen 
Vi har fået en ny alder mellem at være voksen og være 
gammel: Plus-alderen. Det er hvad Monica Krog-Meyer 

kalder de nye friske ældre, der er så mange af, og det 
har hun skrevet en bog om. Hør hendes foredrag om Plus-

alderen, hvor Monica Krog-Meyer med humor og alvor 
fokuserer på dette nye livskapitel under mottoet ’Vi bliver jo 
bare ved!’. Oplev at eventuelt mismod over at være blevet 

ældre bliver til nyfunden tilfredshed med at have fået en 
anden ungdom og mulighed for at realisere sig selv – 

igen! Hun uddeler hug til myndigheder, reklamebureauer og 
arbejdspladser for ikke at have opdaget hvilken ressource 
og hvilken guldgrube Plus-alderen er. Glem ældrebyrde, det 

er ældrestyrke, der er tale om. 
 

Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50.  
 



06. Kreaværksted m. Line fra KREAkarusellen 
Collage Workshop  

Vi skal lave collager med udklip fra bøger, maling, tusch, 
klistermærker og glimmer, og skabe små unikke 
kunstværker og kort. Workshoppen kræver ingen 

kunnen, men bare lysten til at være kreativ. Du vil blive 
guidet undervejs. Line arbejder til dagligt som grafisk 

designer i hendes grafiske firma Æblemoster, og 
afholder desuden kreative workshops for børn og voksne 
i form af KREAkarusellen. 

 
Line har alle materialer med, i form af redskaber, bøger 

til udklip, papir, karton, akvarelmaling, tuscher, glimmer 
og andet pynt.  
 

Tid: 2 timer 
Antal deltager: minimum 10/ maksimalt 24 deltagere 

 

07. Musik: Kalundborg synger sammen  
Vi samles og synger fra Højskolesangbogen. Alle kan byde 

ind og måske fortælle, hvorfor de ønsker netop den sang. 
Pianist/ guitarist står for musikalsk akkompagnement. 
 

Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50.  
 

 
 

08. Musik: Ribers Trio  
Trioen spiller levende loungemusik med standardnumre 
fra jazz, latin og beat i personlige, jazzede versioner. 
Vi underholder med musik fra vores eget repertoire 

blandet med fællessang, gerne med oplæg/forslag fra 
arrangørerne. 

 
Vælg en af disse datoer: 14. september, 21. september, 
2. november eller 9. november  

Klokkeslæt: 15:30-17:30 
 

Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50.  

  



 

09. Musik: Swingjazz – Duo 
De spiller kendte standardnumre og ønsker fra tilhørerne, 

gerne fra “Ældresagens sangbog”, i det omfang den er 
tilgængelig.  
 

Tidspunkt: Hverdag, Eftermiddag i ugerne 38, 43, 46 og 47 
 

Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50.  
 
 

 

10. Rejseforedrag m. Esther Jensen  
Foredraget: Enke på motorcykel  

Esther Jensen, blev for 16 år siden enke og hun 
syntes i en alder af 55 år at være for ung til at sætte 

sig hen som enkefru Jensen og søgte derfor nye 
udfordringer i livet. Hun besluttede sig til at tage 
kørekort til motorcykel og har gennem de sidste 15 

år kørt 250.000 km på motorcykel i 60 lande på 6 
kontinenter, herudover i 12 stater i USA. Flere af 

turene er også gået til besøg i SOS børnebyer rundt 
i verden.  
 

Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50.  
 

11. Rejseforedrag m. Henrik Jeppesen  
Foredraget: Rejsen i alle verdens lande 
I dette foredrag får du det helt store indblik i Henrik Jeppesen 
rejse igennem alle verdens lande. Hvordan og hvorfor gjorde 

han det? Hvilke tanker lå bag? Det er en oplevelse, som de 
færreste springer ud i – der er færre mennesker, der har 

besøgt hele verdenskortet, end der er mennesker, der har 
været i det ydre rum. 

Det kan virke som en overskuelig mission, som Henrik satte 
sig for, og han måtte også finde mange alternative metoder 
for at komme rundt. Penge, visum, tid og transport er ofte en 

barriere, men Henrik giver sine bedste bud på, hvordan du kan klare de opgaver. 
Selvfølgelig vil foredraget også byde på en masse spændende fortællinger og 

oplevelser, som Henrik har været ude for. Hvad sker der i de lande, som meget få har 
besøgt?  
 

Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50. 

 



12. Rejseforedrag m. Nanna Liv  
Foredraget: Iran set fra en damecykel 

I 2018 tog Nanna cyklen med til Iran og cyklede rundt i 
4 uger alene – fuldkomment grøn som langturscyklist og 
ude af stand til at lappe en cykel, men med masser af 

eventyrlyst i blodet. Med cyklen som transportmiddel 
ville hun trykteste nogle af alle de fordomme, vi får om 

Iran gennem medierne. For cyklen er et fantastisk 
transportmiddel, der kan bringe en langt fra den slagne 
vej og ud i alle samfundets kroge. Hun ville ud at opleve andre facetter af Iran. Og så 

ville hun møde iranerne på deres egen hjemmebane. Men hvordan er det overhovedet 
at cykle i et land, der nok mest af alt er kendt for sit islamiske regime?  

 
Foredraget varer 2 timer inkl. pause undervejs og spørgetid til sidst. 
 

Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50. 
 

13. Rejseforedrag m. Tore Grønne  
Foredraget: På drømmenes afveje i USA 
Foredraget baseret på min bog af samme navn 

om bumser og beats i en knallertbande i San 
Francisco. Nybyggere langt ude i Arizonas 
nådesløse ørken. En baptistpræst i Bibelbæltet. 

En anarkist, der genopfinder sig selv efter en tur 
bag tremmer.  

Historier om forunderlige, sære og fascinerende 
mennesker, jeg har mødt gennem fire års 

amerikanske rejser, der danner en anderledes skildring af USA og trænger ind bag de 

fortærskede klichéer.  
De skæve personportrætter sættes ind i en større sammenhæng i forhold til 

amerikansk historie og kultur, og undervejs begiver jeg mig desuden ud i de enorme 
landskaber, der giver genlyd i den amerikanske psyke.  

 Det hele ledsaget af masser af smukke billeder. 
 
Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50.  

  



 
 

14. Rejseforedrag m. Tore Grønne 
Foredraget: 50.000 km på cykel – i en 
vidunderlig verden 

Jeg har cyklet 50.000 kilometer rundt i 
verden. Boet hos bevæbnede jihad-
sympatisører i Pakistan, baptistpræster i det 

amerikanske bibelbælte, buddhistiske 
munke i Tibets klostre, teltnomader i 

Centralasien, højlandsindianere i Ecuador, 
bonderøve i Canada og vidunderlige familier 
i gæstfrie Iran.  

Jeg fortæller om at lade parader falde og fordomme fordufte, møde alverdens folk 
med et åbent sind og have en ukuelig tro på det gode i mennesker.  

Men også om at tackle modgang i jagten på mine drømme: at blive arresteret af 
kinesisk sikkerhedspoliti, bombarderet med sten i Taliban-landsbyer, sulte og et 
enkelt abebid – men hvordan alt det negative blegner ved vejs ende og én tanke 

overdøver alle de andre: Verden er vidunderligt smuk og fyldt med gode mennesker. 
Foredraget er ledsaget af massevis af billeder. 

 
Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50.  
 

15. Rejseforedrag m. Tore Grønne 
Foredraget: Farvel Tibet – På sporet af et 
tabt land 

Siden jeg som 21-årig blev arresteret at det 
kinesiske sikkerhedspoliti for ulovlig 

indtrængen i det Tibet, har jeg haft et særligt 
forhold til Tibet og tibetanerne.  
Jeg har boet i flere måneder i tibetanske 

eksilsamfund i Indien og rejst til fods og på 
cykel rundt i store dele af Himalaya. 

Mærket vinden hyle, følt 
den gennemtrængende kulde og slidt mig over 

de gigantiske bjergpas, der afskærer de folk fra omverdenen.  

Jeg har boet hos folk i landsbyerne og mødt en lang række tibetanere, der deler hver 
deres uforglemmelige og ofte hjerteskærende historie: Den gamle, bitre guerillakrige, 

der engang kæmpede for et frit Tibet; børn sendt alene i eksil; munke på flugt; 
tidligere politiske fanger med historier om grusom tortur i kinesiske fængsler.  
Foredraget, der er ledsaget af en lang række smukke billeder, tager tilhørerne med ud 

på fantastisk rejse dybt ind i verdens højeste bjerge – og dem også masser af stof til 
eftertanke. 

 
Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50.  
 

 



16. Rejseforedrag m. Tore Grønne  
Foredraget: Den lange vej hjem 

Et godt gammeldags eventyr, hvor jeg 
starter på min cykel i Pakistan og hurtigt 
ender hos fundamentalistiske 

jihadsympatisører, inden jeg 
knokler gennem det nordlige Pakistans 

forrevne Karakoram-bjerge til Kina, 
krydser ulovligt ind i det lukkede Tibet 
for at vandre med pilgrimme rundt om 

Asiens helligste, sulter, taber 25 procent 
af min kropsvægt og bliver arresteret af 

det kinesiske sikkerhedspoliti for ulovlig 
indtrængen i Tibet.  

I Nepal vandrer jeg til Everest Base Camp og bliver bidt af en bidsk abe, Indiens 

overbefolkede sletter driver mig til vanvid, og i de dybt fundamentalistiske ørkener i 
Pakistans stammeområder bliver jeg beskudt med slangebøsser. I Iran oplever jeg 

den mest overvældende gæstfrihed i de omtrent 70 lande, jeg har besøgt  
Foredraget er fyldt med humor og skæve historier om de mennesker, man møder 

undervejs, når man sætter ud på verdens landeveje 
Foredraget er ledsaget af masser af billeder 
 

Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50.  
 

17. Samtalesalon m. Dorthe Schou om bogen:  

Det her er Balkan 
En inspirerende samtalesalon med forfatter Dorthe Schou 

om fortællingen og baggrunden for bogen” Det her er 
Balkan”.  

 
Det her er Balkan, bygger på en virkelig historie. 
Historien fører os til Bulgarien, Sibirien, og med 

bulgarerne til Grækenland, hvor de lever som lavtlønnede 
sæsonarbejdere. Bogen udspiller sig under 

kommunismen, og efter systemets fald, hvor drømmen 
om frihed og demokrati væltes over ende af nådesløs 
markedsøkonomi og et korrupt mafiastyre. 

En fortælling om et tabt paradis og kampen for 
overlevelse. 

 
Tid: 1 time omkring et bord med Dorthe. Derefter står I selv for snakken over kaffen.  
Antal deltager: maksimalt 12 deltagere 
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18. Samtalesalon m. Allan Erik Mortensen om bogserien 

Hængedynd og Allans forfatterskab 
En hyggelig og inspirerende bogsnak mellem forfatter Allan Erik 

Mortensen og en moderator fra værtforeningen om Allans bogserie 
”Hængedynd” og hans forfatterskab. 

 
”Hængedynd”-serien forgår i noget der godt kunne minde om 
Kalundborg Kommune, primært Høng. 

 
Serien handler om politibetjenten Jon Harding, som efter et 

nervesammenbrud flyttet fra sædelighedspolitiet på Vesterbro til 
den lille by Gæringe på Vestsjælland. Her kæmper han en stille 
kamp mod hverdagens små fortrædeligheder, mens han diskret 

forsøger at løse diverse store og små forbrydelser.    
 

Tid: 1 time til 1 time og 30 minutter 
Antal deltagere: minimum 12/ maksimum 45 personer 

 

19. Teaterforestilling m. Teater Kriskat  
Teaterforestillingen: Memories 
Jack fylder 90 år, og vi er alle inviteret til fest sammen med hans kæmpestore familie, 

eller dem der er tilbage. Med hjælp fra sit fotoalbum tager 
han os igennem sit liv. Til de store begivenheder, de små 
vanskeligheder og de afgørende øjeblikke. Se Jack stykke 

brikkerne sammen i sit liv og bliv forelsket i et menneske, 
der bor i os alle. Et næsten nonverbalt, fysisk show, fuld af 

musik, intimitet, interaktion, latter, menneskelighed og en 
håndfuld Old Spice. 
 

Tid:  
Opstillingstid: 2 timer 

Forestilling: 45 minutter – uden pause 
Nedtagningstid: 1 time og 15 minutter 
Aldersgrupper: 11-99 år 

 
Type:  

Indendørs forestilling 
Spilleareal: 7mx7mx3m (BxDXH)  
Tekniske specifikationer: 230 V 

 
Antal deltagere: minimum 10/ maksimum 50.  

  



Arrangementer i udbud, geografisk låst 
 
 

 
Antal deltagere: minimum 50/maksimum 150 

20. Musik m. Klaus & Karin Strand-Holm  
Syng med og tip et hit 
Musik skaber liv og glæde - 0g alle får smil pả læben og i 
øjnene, nảr man husker hits fra flere årtier. 

Underholdningen er sikret til jeres næste arrangement, 
når Musikquizzen, Tip Et Hit kommer på besøg 

- og skaber en god stemning. Klaus Strand-Holm fra 
Klaus & Servants spiller - og Karin stiller 
sjove spørgsmål, som alle kan gætte med på. Og man 

er velkommen til at synge med! 
 

 
Dato: 7. september  
Kl.: 14-16 

Hvor: Høng Kultursal – vi sidder ved borde. 
 

Antal deltagere: minimum 50/ maksimum 150 
 
 

21. Musik m. Visens venner Kalundborg 
Viser af alle slags – sørgelige viser – muntre viser – vovede viser – skillingsviser – 
anekdote viser – revyviser og meget andet. 

Kom til nogle hyggelige timer, hvor Visens Venner Kalundborg underholder, vækker 
minder og lægger op til fællessang. 

Det kræver ingen særlige forudsætninger at synge med  
– vi har alle et næb at pippe med. 
 

Hvor: Aktivitetscenter Munkesøen, 
Esbern Snarres vej 57, 4400 

Kalundborg. 
Tidspunkt: eftermiddag 
 

Deltager antal: Minimum 12 – 
maksimalt 30 

 
 
 

 

  



KOM MED EGET FORSLAG! 

 

22. Kom med eget forslag!  
Har I en ide, som ikke er nævnt i kataloget? Så hold jer ikke tilbage!  

Måske kender I nogle gode aktører eller har selv en god idé, I gerne vil søge at føre 

ud i livet med henblik på ældre, ensomme eller lidt mere følsomme end 

gennemsnittet i Kalundborg Kommune.  

Honorar + transport dækkes af ”Kulturpakker til Ældre”.  

 

Så send os en mail på aeldrekulturpakker@kalundborg.dk med alle informationerne:  
Hvem – Hvad - Hvor - Hvornår + et budget. 

Så kigger vi på det og tager kontakt til jer.  
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HUSKELISTE 
 

1) Krav til afvikling af arrangementerne: (VIGTIG) 

• Arrangementerne kan foregå når det passer for jer – bortset fra de få 

arrangementer hvor der allerede er booket lokaler.  

• Arrangementerne skal afvikles i perioden august 2023 – februar 2024. 

• Arrangementerne er offentlige. 

• Arrangementerne skal foregå i foreningens lokale virkeområde.   

• Salg af kaffe og øvrig forplejning administrerer foreningen selv (medmindre 

der er aftaler med forpagter, der hvor arrangementerne afvikles). 

• Kulturpakker til ældre sørger for lækker kage fra Madservice, hvis det passer 

ind i arrangementet - leveres til en i foreningen dagen før. 

• Billetter udbydes via det elektroniske billetsystem som bibliotekerne varetager 

(denne del skal I som forening ikke bekymre jer om).  

• Transport tilbydes som noget nyt. Vi forventer at lave 2 busruter pr. 

arrangement med faste opsamlingssteder og opsamlingstidspunkter (bookes 

ved billetbestilling, så det skal I heller ikke bekymre jer om). 

• Det er muligt at booke op til 4 billetter ad gangen, hvis flere ønsker at følges. 

Dermed sikres at personer med behov for særlig omsorg, kan booke sammen 

med kendte relationer. 

• 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. Med andre ord siger I ja til at være verdens bedste værter. 

 

2) I må gerne komme med ønsker, der ikke er i dette katalog 

 

3) Ved hvert arrangement er beskrevet antal publikum (værter tæller ikke med). Ved 

færre end minimum aflyses arrangementet. Hvis jeres lokaler ikke kan rumme det 

maksimale antal, er det helt ok. Skriv til os, hvor mange I har plads til. 

 

4) DEADLINE: Vi skal have jeres ”ANSØGNINGSSKEMA”  

 SENEST den 11. april 2023 kl. 08:00.  

 

5) Ansøgningsskemaet er vedhæftet denne mail separat fra dette katalog og skal 

sendes separat til aeldrekulturpakker@kalundborg.dk  

 

6) Vedr. spørgsmål, kan vi kontaktes på aeldrekulturpakker@kalundborg.dk  

ellers kan arbejdsgruppen kontaktes via:  

Britt Skytte: 51 43 36 11,  

Stine Veisegaard: 20 54 54 61  

Ea Chamberlain:  24 80 14 08  
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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, kaffe/anden forplejning, opsætning af stole, 

oprydning m.v. Kalundborg Madservice leverer kage til alle arrangementer, hvor dette 

vil passe ind; det planlægges af Kalundborg Kommune.  

 

Billetter 

Kalundborg Kommune opretter elektroniske billetter via systemet Place2book. Billetter 

til arrangementerne bookes via www.kulturpakkerkalundborg.dk eller via personlig 

betjening på et af kommunens betjente biblioteker. Billetter koster 50 kr./ person. Alt 

dette tager Kalundborg Kommune sig af. 

 

Økonomi 

Alle udgifter til PR, markedsføring, billetter og bookinger afholdes af Kalundborg 

Kommune. Arrangementerne afholdes så vidt muligt i foreningens lokaler, så 

publikum lærer jeres sted at kende; alternativt i kommunens lokaler/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 et kulturpakke arrangement tildeles en forening, tilknyttes en kontaktperson fra 

Kalundborg Kommune, som sammen med foreningen vil koordinere dato, PR, lokalitet 

og vejlede i afvikling af arrangementet. Vi kan også være behjælpelige med udlån af 

udstyr (fx mikrofoner, højtalere, m.m.), hvis der er brug for det.  

 

Ansøgningsskema for Kulturpakker til Ældre 

Ansøg Kulturpakkerne i vedhæftede skema senest tirsdag den 11. april 2023.  

I er velkomne til at byde ind på flere arrangementer – samt byde ind med egen 

forslag til arrangementer.  

Vi kan naturligvis ikke garantere, at alle får deres ønsker opfyldt. Vi vil være 

opmærksomme på, at Kulturpakkerne fordeles geografisk jævnt i hele kommunen.  

 

Det endelig program for Kulturpakker til ældre vil også indeholde arrangementer, som 

allerede er arrangeret. Hvis ét arrangement ikke kommer med i denne periode, kan vi 
tage det med i Kulturpakker til ældre 2024. 

http://www.kulturpakkerkalundborg.dk/

