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INDLEDNING
Fritids- og kulturaktiviteter spiller en væsentlig rolle i udviklingen af byer og lokalsamfund
ligesom satsninger indenfor området kan være med til at tiltrække nye borgere. Borgernes
involvering i og brug af fritids- og kulturaktiviteter er meget vigtige for sammenhængskraften i kommunen og for den lokale tilknytning. Det er ligeledes konstateret at fritids- og
kulturaktiviteter har en væsentlig indflydelse på folkesundheden.
Hjørring Kommune ønsker at sætte spot på dette vigtige område med udarbejdelsen af en
politik. Det er et ønske, at politikken skal tage højde for de stadige forandringer, der er i
samfundet. Forandringer, der påvirker livsstil og familiemønstre og dermed vores fritidsaktiviteter og kulturforbrug. Det er ligeledes et ønske, at der skal tages højde for ændringerne i
kommunens befolkningssammensætning og befolkningstal.
Fritids- og Kulturpolitikken giver retningen for, hvordan byrådet overordnet set ønsker at
kommunen skal agere indenfor dette område. Det betyder, at den danner ramme for fritidsog kulturområdet og er en guide for indsatsen på området.
Med vedtagelse af Fritids- Kulturpolitikken den 27. november 2013 blev det anbefalet, at
politikken er en del af overleveringen til det nye Byråd og ses som grundlag for Byrådets
arbejde med visioner og handleplaner for fritids- og kulturområdet i det kommende år.
Politikken er udarbejdet, så den understøtter og spiller sammen med kommunens overordnede planer og strategier. Der er hentet inspiration fra KOFFA-konferencen i 2011 , samt i
aktuelle tendenser og udfordringer. Desuden har inddragelse af en lang række repræsentanter fra fritids- og kulturlivet, i form af 7 netværksmøder i foråret 2013, sat sit præg.
Fritids- og kulturaktiviteterne i Hjørring Kommune består af 4 hovedhjørnesten:
1.
2.

3.
4.

En række kulturinstitutioner, såsom bibliotekerne, museer og teater.
En lang række faciliteter, som anvendes til kultur- og fritidsaktiviteter, såsom 		
kommunale og selvejende idrætshaller/ svømmehler, udendørs anlæg, kulturhuse,
samlingssteder mm.
De frivilliges engagement og indsats.
Foreningslivet og selvorganiserede grupper, folkeoplysning ( har sin egen politik).

Fritids- og Kulturpolitikken er opbygget således, at der indledes med en vision. Dernæst
beskrives de indsatsområder, som byrådet finder vigtige at have fokus på i de kommende
år, velvidende at en lang række indsatser, ER sat i søen, og skal videreføres. Eksempler herpå
er Teateroplevelseshuset og Stadion. Politikken afsluttes med en kort præsentation af fritids-og kulturområdet, som vi arbejder med det i dag.
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KOFFA står for Kultur Og Fritid For Alle. Hjørring Kommunes foreninger var inviteret til at deltage i en konference, der
satte fokus på udvikling og fastholdelse af et bredt kultur- og fritidstilbud..
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VISION 2020
Vision 2020 skal vise vejen for, hvilken retning Hjørring Kommune skal udvikle sig med
udgangspunkt i de styrker, svagheder og muligheder, der kendetegner kommunen i dag.
Visionen handler om det, der er ”uden for rækkevidde, men inden for synsvidde”.
I 2020 har Hjørring Kommune et banebrydende fritids- og kulturliv, der styrker mødet
mellem mennesker i byer og lokalsamfund, hvor frivillige tager et stort ansvar og hvor
aktive medborgere har stor indflydelse.

FREMTIDIGE FOKUSOMRÅDER
Der er 2 fokusområder i Fritids- og Kulturpolitikken:
• Brugere og borgere. Det drejer sig om aktørerne, brugerne og borgernes aktiviteter.
• Rammer og faciliteter. Det drejer sig om de fysiske rammer og faciliteter Hjørring Kommune stiller til rådighed eller støtter.

BRUGERE OG BORGERE
Fritids- og kulturlivet er til for alle. Det gælder de frivillige, de aktive deltagere og publikum
– alle borgere i Hjørring Kommune. Et rigt og varieret fritids- og kulturliv er også baseret på
en stor frivillig indsats, der ligeledes sikrer, at fællesskabet får mest muligt ud af de rammer
Hjørring Kommune leverer.
Brugere og borgere skal opleve, at de bor i en kommune, der har et attraktivt fritids- og
kulturliv og hvor borgerne kan opleve den sammenhængskraft, der er i et aktivt og velfungerende fritids- og foreningsliv.

Fællesskaber
En af grundpillerne i det danske samfund er vores evne til etablering af samarbejde og
fællesskaber i forlængelse af vores demokratiske traditioner. Borgernes deltagelse i fællesskaber er med til at skabe et tilhørsforhold, et socialt netværk, identitetsfølelse, et aktivt
medborgerskab og dermed livskvalitet. Derfor ønsker Hjørring Kommune at støtte op om
borgernes deltagelse i forskellige typer af fællesskaber. Foreningernes rolle har i denne sammenhæng stor betydning.
Samtidig udfordrer samfundsudviklingen den traditionelle foreningsstruktur. Tendenser peger på, at flere og flere borgere ønsker at deltage i mere uformelle former for fællesskaber
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eller fællesskaber af kortere varighed. Hjørring Kommune ønsker gennem samarbejde, partnerskaber og netværk at medvirke til, at sikre og udvikle nye deltagelses- og fællesskabsformer, både indenfor og udenfor foreningernes rammer.
Partnerskaber mellem kommunens uddannelsesinstitutioner og foreningslivet, etableres
bl.a. for at udvikle børnenes og de uddannelsessøgendes tilgang til fritids- og kulturområdet.
Samarbejdet mellem uddannelses- og kulturinstitutioner målrettes ligeledes en realisering
af skolereformen.
Der er vigtigt, at have fokus på de unges udfoldelsesmuligheder i og udenfor foreningerne.
Et godt ungdomsmiljø kan være medvirkende til at de unge vælger Hjørring som uddannelsesby og kommunen som bosted. Hjørring Kommune vil arbejde for at ungdomskulturen
tilbydes gode rammer, der bygger på de unges ansvar og ejerskab.
Vi har en særlig opgave overfor brugere og borgere, der har behov for en hjælpende hånd for at kunne deltage i kultur- og fritidslivet. Her tænkes på handicappede, udsatte børn og unge, borgere med anden etnisk baggrund end dansk mv. De skal på
hver deres måde have adgang til fællesskabet med inkluderende tilbud og øget tilgængelighed. Dialog mellem foreninger, kulturinstitutioner, de berørte borgere og Hjørring Kommune er vigtig, når mulighed for deltagelse i foreningslivet skal belyses.

lldsjæle og aktivt medborgerskab
Foreningslivet er bærer af væsentlige værdier i form af fællesskab og aktivt medborgerskab.
En drivende kraft i foreningslivet er ildsjælene – de aktive frivillige. Hjørring Kommune vil
derfor arbejde for at udvikle rammerne for frivillighed og øget medborgerskab.
De frivillige, der tager sig af aktivering af vores børn og unge gennem f.eks. idræts-, spejderog musikaktiviteter, er med til at løfte det enkelte barns livskvalitet og sundhed. De frivilliges
indsats er med til at sikre, at børn og unge introduceres til og inddrages i fritids- og kulturlivet. Den samlede indsats har stor betydning for at området løbende har mange udøvere.
Det er samtidig en forudsætning for at vi også fremover har frivillige, der kan give stafetten
videre til fremtidens børn og unge.
Der skal værnes om de aktive frivillige og incitamenterne til at engagere sig som ildsjæl
skal styrkes. Foreningslivets frivillige skal have mulighed for at kunne kvalificere deres indsats. Dette sker i en tæt dialog mellem foreningerne og Hjørring Kommune, med afsæt i de
frivilliges behov og ønsker. En tæt dialog er ligeledes vigtig, hvis der skal ske ændringer i
foreningslivets rammer og faciliteter.
For at fastholde de frivillige og tiltrække nye skal der arbejdes på en forenkling og en4

tydige retningslinjer for de administrative opgaver, der pålægges foreningslivet. Det
betyder at snitfladerne mellem kommunens og de frivilliges opgaver skal være tydelige og kendte og adgangen til de kommunale ressourcepersoner skal være synlig.

Særlige satsninger – bredde og elite
Fritids- og kulturlivet skal være mangfoldigt. Der er både plads til bredde- og eliteudøvere,
plads til børn og unge såvel som ældre. Vi arbejder med særlige satsninger ud fra tesen om,
at eliten er forbillede for bredden, og bredden er fødekæde for eliten
De særlige satsninger har en funktion som små og store fyrtårne for Hjørring Kommune
indenfor hver deres områder. Vi har en lang række landskendte satsninger som Vendsyssel
Kunstmuseum, Vendsyssel Historiske Museum, Vrå Kunstbygning, Hjørring Revyen, Vendsyssel Teater og Nordsøen Oceanarium. På idrættens område har vi elitesatsninger som
fodboldklubberne Fortuna og Vendsyssel FF, Dana Cup, Bordtennisklubben B75 og svømmeklubben S68. Disse satsninger tjener flere formål.
For det første, i forhold til den bredere idræts- og kulturverden i kommunen, fungerer de
som kraftcentre og fokuspunkter, der er med til skabe energi og løfte kvaliteten.
For det andet, leverer fyrtårnene idræts- og kulturoplevelser med kvalitet forholdet til de
borgere, der ikke selv er aktive, men som følger med som tilskuere, teatergængere, museumsgæster eller blot gennem medierne. De skaber noget at mødes om, tale om og være
stolte af.
For det tredje handler det, i forhold til verden omkring os om, at skabe en synlighed og et
billede af os som et spændende sted at besøge, bo eller
arbejde. Det skal være med til sikre, at vi også i fremtiden
kan tiltrække turister, tilflyttere og investorer til en kommune, der formår at skabe ting, der lader sig høre og se,
også ude omkring.
Satsningerne kan og vil skifte over tid. Hjørring Kommune understøtter talentet, initiativet og de gode ideer, der
hvor det findes, ved at sikre, at der er de fornødne rammer.

Events - fyrtårne og nicher
Fyrtårnsevents som f.eks. Dana Cup, Hjørring Live og
Bindslev Harmonikatræf og Jazzy Days Days er arrange-
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Events
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vendsyssel Festival
Musik Under Trappen
Jazzy Days
Løkken Koncert
Hjørring Revyen
Hirtshals Fiskefestival
Opera i Det Fri
Bindslev Harmonikatræf
Dana Cup
Tornby Cup
Løkken Strand - Håndbold
og Beach Volley
B75 - Nordsø Cup mfl.
Vendelbo Jamborette
Sommerspil

menter og festivaler, der skaber opmærksomhed langt ud over kommunens grænser.
Hjørring Kommune ser et stort potentiale i dem.
Etablering af fyrtårnsevents sker ofte på initiativ fra foreningsområdet, institutioner og erhvervsliv. Aktiviteter omkring udvikling og gennemførelse af disse events er med til at udvikle og give erfaring samt fremme netværk og samarbejde i foreningsarbejdet.
Originale, særegne og kvalitetsprægede fyrtårnsevents, der skabes og udvikles igennem
frivilligt engagement og i overensstemmelse med kommunens overordnede satsninger, kan
forvente opbakning og opmærksomhed fra Hjørring Kommune.
Nicher som understøtter talenter indenfor ballet, teater og forskellige idrætsgrene er aktiviteter på et højt kvalificeret niveau. Aktiviteterne rammer ikke nødvendigvis bredt ift. deltagere og udøvere, men kan have stor bevågenhed blandt kommunens øvrige borgere og
tilflyttere. Hjørring Kommune ønsker, at der skal være plads til udvikling og etablering af
særlige kvalitetsbetonede nicher i form af arrangementer, institutioner og foreninger.
Samarbejdet med Frederikshavn Kommune i KulturAlliancen, giver særlige muligheder for
den niche, som vækstlaget indenfor musik og optræden udgør. – KulturKANten (den regionale kulturaftale) - kan give frivillige og kunstnere muligheder for at udfolde sig indenfor
flere forskellige kunstretninger

Formidling
Mængden af fritids- og kulturtilbud, store som små, er righoldig og Hjørring Kommune
ønsker at øge synligheden og kendskabet til disse, såvel overfor egne borgere som overfor
potentielle tilflyttere og de mange turister. Kort sagt skal fritids- og kulturtilbuddene også
være med til at profilere Hjørring Kommune.
Profileringen skal bl.a. ske gennem digital formidling via hjemmesider, sociale medier, apps
og lignende.
En vigtig del af formidlingsindsatsen er ligeledes at få præsenteret fritids- og kulturtilbuddene for kommunens borgere, der hvor de bor og kommer. En indsats der skal ske i et samarbejde på tværs af tilbud, fritids- og kulturinstitutioner og foreninger.
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RAMMER OG FACILITETER
Grundtanken for Hjørring Kommune, når vi arbejder med rammer og faciliteter for fritid og
kultur, er at fremme kvalitet, samling og sammenhold.
Samtidigt er det vigtigt at understrege, at Hjørring Kommune i kraft af den store geografiske udstrækning ikke er ét lokalsamfund, men et sammenhængende netværk af hovedby,
områdebyer, og landdistrikt. Hver især har disse områder behov for kvalitet, samling og
sammenhold omkring det, der giver mening netop på det sted, hvor man nu er.

Hjørring som hovedby
Hjørring har i kraft af sin størrelse og beliggenheden midt i kommunen, en særlig rolle i

kommunens bymønster. Dette afspejler sig bl.a. i placeringen af særlige idræts- og kulturfaciliteter.
Hjørring skal være en moderne og levende provinsby med velfungerende og specialiserede
aktiviteter, der bygger på styrkerne: Kulturlivet, uddannelse, de mange arbejdspladser og
det grønne miljø, så der sikres liv og en mangfoldig kultur.
Det betyder, at det er i Hjørring by, at de store kulturinstitutioner og idrætsanlæg har hovedsæde og at en betydelig del af de kommunale anlægsmidler vil blive anvendt her. Men
det betyder også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse anlæg også kommer brugere og
borgere i hele kommunen til gode.
De store kulturinstitutioner: Vendsyssel Historiske Museum, Vendsyssel Kunstmuseum,
Vendsyssel Teater er med til at skabe attraktive og professionelle tilbud til borgere og gæster og er med til at tegne en stærk kulturel profil for kommunen.
I kraft af sit befolkningstal er Hjørring by det sted, hvor der er flest idrætsudøvere. Derfor
vil Hjørring Kommune arbejde for, at der kommer yderligere faciliteter for breddeidrætten i
Park Vendia og forsat rundt om i andre bydele.
Hjørring Kommune vil arbejde på, at der fortsat er samlingssteder i midtbyen for forskellige
interessegrupper. På lige fod med områdebyerne, vil Hjørring Kommune også sikre, at der
er samlingssteder/ idrætsanlæg med mere lokal betydning i de enkelte bydele, gerne i et tæt
samspil med folkeskolerne.

Områdebyerne
Hirtshals, Sindal, Tårs, Løkken og Vrå spiller en vigtig rolle for at sikre levende og tidsvarende fritids- og kulturtilbud, ikke kun til deres egnebefolkninger, men også for det opland i
7

landdistriktet de hver især har.
Det er Hjørring Kommunes målsætning at udbygge og fastholde denne position for de
fem byer. Konkret skal der fastholdes rammer for moderne og forskelligartede idrætstilbud såvel indendørs som udendørs, ligesom det er kommunens målsætning, at der i hver
af områdebyerne skal findes tidssvarende samlingssteder. Tilbuddene skal ikke være ens
overalt, men tage udgangspunkt i lokale styrker, initiativer og organisering. Samarbejdet
med skolerne er vigtigt og et bærende element i den fortsatte udbygning af rammerne.

Landdistriktet

Fritids- og Kulturlivet i kommunens landdistrikt står overfor to indbyrdes forbundne udfordringer. Befolkningstallet især antallet af børn og unge er faldende og enkelte af de skoler,
der fungerer som samlingssted for lokale fritids- og kulturaktiviteter forsvinder.
Det er vigtigt at understrege, at der i landdistriktet er lokalsamfund, der klarer sig rigtig godt
uanset et fald i befolkningen. Men hovedtendensen er, at man bliver færre – og udfordringen bliver at sikre kvalitet, samling og sammenhold på netop dette grundlæggende vilkår.

Befolkningsforskydninger - samling og sammenhold
En af de generelle forudsætninger for kvalitet, samling og sammenhold er, at mødesteder
ikke ligger for spredt. Dette er en udfordring i en kommune, der som Hjørring er præget af
store befolkningsmæssige ændringer. Vi bliver færre, vi bliver ældre, og vi samler os i stigende grad i Hjørring og områdebyerne, mens landdistriktet bliver lidt tyndere befolket.
Bygninger og anlæg i for stort et antal fordrer et uhensigtsmæssigt stort ressourceforbrug.
Det gælder ikke kun for Hjørring Kommune, men også for de foreninger og frivillige, der
skal bruge ressourcer på drift og vedligehold af lokaler og bygninger i stedet for fritids- og
kulturaktiviteter.
Vi skal værne om vores mødesteder og styrkelse af fællesskabet -I en landsby med fire slidte
legepladser er chancen for, at et barn møder én at lege med og således får en god oplevelse,
væsentlig mindre, end hvis der er én virkelig god legeplads. Dette valg gælder langt hen ad
vejen også når vi taler idrætsanlæg, kulturhuse og samlingssteder i hele Hjørring kommune.
Hjørring Kommune vil arbejde for, at etablering af nye bygninger og anlæg inden for fritids- og kulturområdet generelt modsvares af, at man samlet set rykker sammen på
færre kvadratmeter. Sammen med et lokalsamfunds foreningsliv, borgere og ildsjæle, vil vi arbejde på at man finder sammen i nye fællesskaber, der styrker de lokale aktiviteter og som tager hånd om de udfordringer der er i det pågældende lokalsamfund.
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Kommunale og selvejende

Af historiske grunde er rammerne omkring Fritids- og Kulturlivet i Hjørring by overvejende
kommunalt ejede, mens rammerne andre steder i kommunen overvejende er selvejende.
Der er fordele og ulemper ved begge dele. De selvejende har ofte – men ikke alle steder –
været bedre til at inddrage frivillige og mobilisere lokale kræfter i udviklingen af deres aktiviteter. Og det kommunale ejerskab har ofte – men ikke alle steder – givet bedre muligheder
for at sikre særlige brugergruppers behov, sikre lige adgang for alle udøvere og ikke mindst
for at sikre en realisering af de kommunale fritids- og kulturpolitiske målsætninger.
Hjørring Kommune vil også fremover arbejde med såvel kommunale som selvejende bygninger og anlæg på fritids- og kulturområdet. Vi vil søge, at sikre fordelene ved begge ejerformer, ved bevidst at modvirke de indbyggede tendenser til svagheder de hver især har.
Dette skal ske gennem udviklingsplaner, partnerskabs- og lejeaftaler, hvor der stilles krav til
både de selvejende og de kommunale. De kommunale skal gennem et tæt samarbejde med
foreningerne få frivillige til at spille en større rolle i forhold til anlæggene.
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AKTUELLE SATSNINGER
Hjørring Kommune har på fritids- og kulturområdet valgt en række satsninger, der forventes
at række ind i de næste byrådsperioder:
•

Eliteidrætten understøttes og tre idrætsgrene - bordtennis, svømning og fodbold
har pt. særlig bevågenhed.

•

Der etableres nye og opdaterede rammer med stadion ved Femhøje, mens Park
Vendia området udvikles med breddeidræt.

•

Biblioteket på Metropol har med sin indretning og måde at møde borgerne på
skabt international opmærksomhed. I de kommende år skal der ligeledes søges realiseret innovative biblioteksmiljøer i decentrale afdelinger af Hjørring Bibliotekerne.

•

På teaterområdet satser kommunen som nævnt på eget producerende teatermiljø
i et nyt teater- og oplevelseshus, der allerede inden opførelsen har skabt stor opmærksomhed nationalt og internationalt. Teateroplevelseshuset spiller en vigtig
rolle som dynamo for byudviklingen i Hjørring og skal være med til at knytte stærke
bånd mellem uddannelsesinstitutioner, by- og kulturliv.

•

Projekt Samling og Sammenhold tog udgangspunkt i skolelukningerne i 2011, og
et behov for at gøre en ekstraordinær indsats for at få afprøvet og bevist, at det
rent faktisk er muligt at erstatte det samlingssted, som skolerne ofte har været i de
forskellige byer. Herunder udfordringerne i at få engageret tilflyttere i det frivillige
arbejde for foreninger og andre fællesskaber i landsbyerne. Projektet gennemføres i
Rakkeby, Vrensted, Mosbjerg, Lørslev, Hørmested og Skallerup. Indsatsen fortsættes
med fokus på samling og sammenhold i landsbyer og landområder, hvor der kan
arbejdes med at udnytte egne styrker og potentialer.

•

Kulturinstitutionerne i Hjørring Kommune arbejder hver især og sammen målrettet
med direkte formidling til børn og unge. Det sker dels i forbindelse med udstillinger
og dels i særlige børn og unge projekter.

•

Hjørring Kommune ønsker, at fremme et tæt og indholdsrigt samarbejde mellem
kulturinstitutionerne, foreninger og grupper på kultur- og fritidsområdet samt uddannelsesinstitutionerne. Samarbejdet udfoldes især omkring formidling, udvikling
og profilering af kommunens fritids- og kulturliv. Det udfoldes især ved afholdelse
af store og tværgående events med inddragelse af et bredt spekter af aktører fra
hele kommunen.
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FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET – KORT PRÆSENTATION
Nedenfor gives en kort præsentation af Fritids- og kulturområdet, som vi arbejder med det
i dag.

Økonomi

Budget 2013
og Kulturudvalget
Hjørring Kommunes budget forFritidsaktiviteterne
på fritids- og kulturområdet ligger i omegnen

af 100 mio. kr. På figuren vises et aktuelt billede på fordeling af disse midler.

Folkeoplysning
17%

Haller og
bygninger mv.
29%

Andre kulturelle
opgaver
7%

Museer og
teatre
14%
Biblioteker
33%

Kunst, kultur og kulturarv
Vendsyssel har lange og stærke traditioner for billedkunst. I Hjørring Kommune styrkes
og udvikles dette via forsknings- og udstillingsaktivitet på det statsanerkendte Vendsyssel
Kunstmuseum, der udbreder kendskabet til landsdelens kunstnere – både lokalt, regionalt
og nationalt. I tillæg hertil spiller Kunstbygningen i Vrå og Det grafiske Værksted en væsentlig rolle, som suppleres af den fondsejede Willumsen-samling på Herregården Odden og en
lang række lokale gallerier og udstillinger.
Vendsyssel Historiske Museum med dets decentrale afdelinger i Hirtshals, Mosbjerg og ved
Rubjerg Knude er ligeledes en statsanerkendt aktør, når det gælder forskning i og formidling
af kulturarven og vores fælles historie, herunder arkæologien. Indenfor museets rammer
drives også Historisk Arkiv med det tilknyttede Hjørring Kommunearkiv. Museum og Arkiv
suppleres af de mange forskellige aktiviteter (udstillinger, bøger, foredrag mm.) i det vidtforgrenede net af lokalhistoriske arkiver og historiske foreninger. Kulturarven og områdets
historie formidles ligeledes gennem projekter som Stygge Krumpen Julekalender, tiltrækning af film der optages i vores område og deltagelse i nationale kulturarvsprojekter.
Nordsøen Oceanarium er et statsanerkendt zoologisk anlæg der giver os en vigtig formidlingskilde til samtidsviden om Nordsøens liv og dens betydning for lokalsamfundet både
socialt, erhvervs- og arbejdsmæssigt, ligesom Oceanariet også spiller en stor rolle turistpolitisk set.
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Scenekunst og teater står usædvanligt stærkt i Hjørring Kommune, både professionelt og på
amatørplan. Rundt om i kommunen er der en særdeles righoldig underskov af lokale revyer,
sommerspil og amatørscener, ligesom drama og performance spiller og har spillet en stor
rolle på uddannelsesinstitutionerne i kommunen.
Den store interesse for skuespil danner en stærk baggrund for det statsanerkendte, professionelle egnsteater Vendsyssel Teater, der årligt tiltrækker et stort antal tilskuere fra hele
landsdelen. Dette suppleres af turnerende forestillinger, i regi af både Vendsyssel Teater og
Hjørring Teater. Hertil kommer den landskendte Hjørring Revyen. Det er kulturhuset Vendelbohus, der danner ramme for Hjørring Teater og Hjørring Revyen.
I Hjørring Kommune er der et bredt udbud af musikalske oplevelser. Stort set alle genrer af
musik er repræsenteret. Det omfattende musikliv bygger i høj grad på en stor frivillig indsats.
Således er der en række af foreninger, institutioner og erhvervsvirksomheder der bidrager
til, at der afholdes koncerter i Hjørring by og i områdebyerne. Musiklivet kan opnå støtte til
koncerter og lignende arrangementer fra Hjørring Kommunes Arrangements- og Kultursatspulje.
Hjørring Musiske Skole tilbyder undervisning i musiske fag i hele kommunen (musik, billedkunst, drama, performance, dans og ballet). Det sker i et tæt samarbejde med skoler,
daginstitutioner, lokale kunstnere og øvrige kulturinstitutioner. Hjørring Musiske Skole har
fokus på talentudvikling af børn og unge. Skolen har ligeledes en væsentlig funktion som
kulturaktør samt som katalysator og facilitator for en række foreninger på området, der bl.a.
deltager i skolens voksenundervisning.
De ovennævnte institutioner og tiltag spiller en stor og vigtig rolle turistpolitisk set.

Hjørring Bibliotekerne
En vigtig del af fritids- og kulturområdet er bibliotekerne, der har egen lov og en lokal bibliotekspolitik.
Hjørring Bibliotekerne skal understøtte ændringen af Danmark til et vidensamfund og dets
borgere til viden- og servicemedarbejdere.  Vidensamfundets bibliotek har fokus på uddannelse, viden, iværksætteri og innovation.
Hovedbiblioteket i Hjørring har med sin indretning skabt national og international opmærksomhed, idet det er lykkedes at skabe et sted, hvor borgerne har lyst til at komme og opholde sig på tværs af alder, sociale og økonomiske skel. Bibliotekets grundlæggende opgave er
at være et neutralt og inkluderende sted, hvor den enkelte kan udvikle sig som menneske
og borger, og dermed bidrage til det demokratiske samfund. Derfor er et moderne bibliotek
meget mere end et udlånssted. Det skal inspirere og overraske, indbyde til at lære og opleve,
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og skabe kontakt mellem mennesker. Disse funktioner afspejles i Hjørring Biblioteks indretning, som er præget af høj designmæssig kvalitet med mange muligheder for at opleve eller
fordybe sig, hvad enten man kommer som enkeltperson eller som del af en gruppe.
Ud over hovedbiblioteket i Hjørring er der biblioteker i Løkken, Hirtshals, Vrå og Sindal, samt
en bogbus som betjener 16 lokalsamfund. Hirtshals, Sindal og Vrå biblioteker er ”åbne” biblioteker med selvbetjening udenfor betjent åbningstid.

Folkeoplysningområdet
Der er 180 foreninger godkendt under Folkeoplysningsloven. Hjørring Kommune understøtter etablering af nye aktiviteter uafhængig af organisationsform. Både
selvorganiserede og foreningsbaserede aktiviteter støttes. Budgettet for Folkeoplysning i 2013 er på 17, 3 mio. kr. Figuren illustrerer den aktuelle fordeling af midlerne

Fællesudgifter
6%

Frivillige folkeoply- Aktivitetsmedlemmer
sende foreninger
Under 25 år

16.000

Over 25 år
I alt

12.500
28.500

Frivilligt
folkeoplysende
foreningsarbejde
37%

Lokaletilskud
46%
Voksenundervisning
11%

Frivillige folkeoplysende foreninger.
Idræt/bevægelser

Antal foreninger
117

Spejdere
Ungdomsklubber

28
20

Øvrige
I alt

15
180

Foreningsaktiviteter.
Traditionelle foreningsaktiviteter og idrætsgrene
(også handicapidræt), så som fodbold, håndbold,
svømning og bordtennis. Derudover nicheaktiviteter som fx crocket, petanque, sportsklatring,
taekwondo, karate, zumba og faldskærmsudspring
mv.
Afdelinger fra 5 spejderorganisationer.
Ungdomsklubber i lokalområderne samt kirkelige
ungdomsklubber.
Interesse- og hobbyaktiviteter.
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Voksenundervisning: 22 foreninger med anslået 8.-10.000 deltagere i undervisningsforløb
og foredrag.
Hjørring Kommune har på Folkeoplysningsområdet etableret en udviklingspulje der anvendes til at støtte de foreninger og klubber, der vil gøre en ekstra indsats og som tager nye og
udviklende initiativer. Der kan søges om tilskud til:
•

Aktiviteter der fremmer unges deltagelse i fritidslivet.

•

Sunde aktiviteter dvs. aktiviteter der styrker deltagernes sundhed.

•

Grønne aktiviteter dvs. friluftsaktiviteter, energibesparende aktiviteter, naturoplevelser m.m.

Haller og bygninger
Hjørring Kommune råder over en række kommunale faciliteter, der kan benyttes til aktiviteter inden for fritids- og kulturområdet. Herudover benyttes en lang række af idrætsfaciliteterne på kommunens offentlige og private uddannelsesinstitutioner, ligesom en række
samlingssteder ydes driftstilskud.
Kortet på næste side viser placeringen af kommunale og selvejende haller samt andre kommunale bygninger, der anvendes til fritids- og kulturaktiviteter eks. klubhuse, kulturbygninger mv. Endvidere er bibliotekerne i Løkken og Hjørring, som er i lejede lokaler med på kortet.
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