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Forord
Ordet kultur kommer af det latinske cultura, som betyder dyrkning og bearbejdning af jord, planter og husdyr. Igennem historien har kultur været et uhåndterligt begreb, og
definitionerne på begrebet har været mangeartede og har ændret sig med tiden.
Kultur kan referere til et menneske, som har dannelse, altså er kultiveret, men det kan også i neutral forstand beskrive reglerne for menneskers adfærd i en bestemt gruppe. I
1700-tallet anvendtes begrebet synonymt med ordet civilisation, hvor betydningen betød livsform eller levevis. Dog udviklede der sig en modsætning mellem kultur og civilisation
i Tyskland. Kultur havde med inderlighed og sjælepleje at gøre, mens civilisation handlede om udvendighed og høflige manerer. Man talte om, at hvert folk har sin kultur eller sin
ånd; på dansk kaldet folkesjælen.
På Samsø har vi en særlig ø-kultur, som er meget værdifuld. Den ønsker vi alle at værne om. I Social- og Kulturudvalgets optik handler kultur og kulturel udfoldelse om
livsglæde og trivsel. Aktiviteter som udføres i fællesskab, som begejstrer, forundrer, chokerer, forandrer og udvider vores horisont.
Kulturen på Samsø er rig og mangeartet. Den har mange ansigter. Og den udvikler sig ligesom samfundet hele tiden. Livet er kedeligt uden kultur. Kultur skaber glæde,
begejstring og større viden. Kulturen skabes af samsinger og fritidssamsinger men også gæster, turister og aktører uden for øen bidrager positivt til ø-kulturen.
Kultur er en levende størrelse, og den er livsvigtig for vi mennesker. Samsøs kulturliv rummer blandt andet foreninger, kunstnere, museer, musikere, iværksættere og ildsjæle.
Alle skaber begivenheder og oplevelser, som gør livet lidt sjovere. Social- og Kulturudvalget er stolte over, at vi har så meget at byde på kulturelt på Samsø, som vi faktisk har.
Det er ingen selvfølge. Det afspejler på en fin måde, at Samsø er en levende ø med levende mennesker. En ø i udvikling med et stort potentiale.
Vi ønsker med kulturpolitikken at danne åbne og rummelige politiske rammer for et fortsat blomstrende og rigt kulturliv på øen. Et kulturliv med plads til alle.

På vegne af Social- og Kulturudvalget,
Ulla Holm, formand

Indledning
Sammen om en levende ø.
Dette er titlen på Samsø Kommunes nye kulturpolitik. Titlen rummer en vision om, at vi sammen, i fællesskab, med frivillighed og oplevelser for alle aldersgrupper, skaber en
levende ø.

Sammen om en levende ø vil:
•

Styrke fællesskabet.

•

Støtte op om vores frivillige.

•

Inkludere børn og unge.

•

Skabe oplevelser og styrke Samsø som helårssamfund.

Retningen for kommunalbestyrelsens og forvaltningens arbejde med kulturområdet defineres med denne kulturpolitik. Samtidig sættes rammerne for de samarbejdspartnere,
som ønsker at deltage i udviklingen af Samsøs kulturliv. Sammen om en levende ø tager udgangspunkt i et rummeligt kulturbegreb og spænder over de kunstneriske genrer,
kultur- og naturarv, dannelse, oplevelser, foreningsliv og fællesskaber.
Der er talrige kulturaktører på Samsø. Alle har de betydning for kulturlivet, og de bidrager alle til at gøre Samsø til et levende samfund med fællesskab og sammenhængskraft.
En række af disse var i 2020 inviteret til at deltage i en workshop om Samsø Kommunes kulturpolitik. Her blev der tegnet et bredt billede af kultur og talt om, hvad vi hver især
og øen samlet set har brug for. På den baggrund valgte deltagerne deres ‘kulturfokus’. Kulturaktørernes kulturfokus er brugt som inspiration og er en del af grundlaget for denne
kulturpolitik.

Vision
I fælleskab, med frivillighed og oplevelser for alle
aldersgrupper skaber vi sammen en levende ø.

Fire fokusområder bærer visionen
Fællesskab
Frivillighed
Børn og unge
Oplevelser

Fællesskab
• Gennem åbenhed og inklusion styrker vi
lokale fællesskaber og relationer.
• Vi udveksler og samarbejder om kultur på
tværs af kommunegrænser og deltager i
meningsfulde fællesskaber.
• Vi støtter tværgående projekter, der får flere
med i foreningslivet, så flere kan blive en del
af et aktivt fællesskab.

Frivillighed
• Gennem samarbejde, sparring og rådgivning
skaber vi gode rammer for alle, der har lyst til
at være frivillige.
• Samsø Kommune støtter det frivillige
foreningsliv og nye ideer gennem puljer, som
er lette at finde og ansøge.
• Vi hylder de frivillige og kulturelle ildsjæle ved
en årlig prisuddeling.

Børn og unge
• Kultur- og foreningsliv er en aktiv
medspiller i det gode børneliv.
• Vi inkluderer og inspirerer børn og unge til
at tage ejerskab og aktiv del i kultur- og
foreningslivet.
• Vi prioriterer, at børn og unge mødes af et
bredt spektrum af kultur, kunst og musik i
deres hverdag.

Oplevelser
• Vi styrker Samsø som helårssamfund gennem
et bredt tilbud af både små og store
kulturoplevelser af høj kvalitet.
• Med imødekommenhed skaber vi et synligt,
tilgængeligt og farverigt kulturliv for lokale
såvel som for øens gæster.
• Ved at turde drømme stort og udvikle
virketrangen i fællesskab er vi sammen om en
levende ø.
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