
 

 

 

 

 

Lejre Kommune - Fra Vores Sted til en Større Verden 

 

STRATEGI FOR INTERNATIONALT FORUM I LEJRE 
 

Internationalt Forum i Lejre Kommune (IFIL) understøtter Lejre 

Kommunes internationale aktiviteter og administrerer kommunens pulje 
afsat til dette formål.  

 

Lejre Kommune har med Vores Sted sikret kommunen en platform for en 
udvikling af kommunen indenfor kommunegrænsen. Gennem deltagelse i 

det internationale samarbejde får vi mulighed for at se på Vores Sted med 

andre briller, vi bidrager til mellemfolkelig forståelse og vi skaber 
mulighed for at arbejde på tværs af landegrænser. Et internationalt 

samarbejde bidrager til gensidig inspiration og udvikling til gavn for 

borgere, forenings- og erhvervsliv, skoler og kulturlivet i Lejre kommune. 
Den internationale dimension vil gøre os bedre til det vi gør herhjemme.  

 

IFILs formål er at udvikle, fremme og understøtte mellemfolkelige, 
kulturelle og erhvervsmæssige kontakter til andre lande. IFIL arbejder for, 

at Lejre Kommune skal være kendt for sit internationale samarbejde, der 

involvere borgerne i kommunen, fra børnehave til plejehjem. Gennem de 
internationale aktiviteter skal borgerne få kendskab til deres omverden og 

derved udvikle tolerance, international forståelse, respekt og bevidsthed. 

 
Lejre Kommune og forskellige organer under kommunen deltager i 

adskillige mellemkommunale og andre netværk, hvoraf nogle rækker 

udover landets grænser. Dette gælder bl.a. et samarbejde mellem 
sjællandske kommuner, der har fokus på EU - landene. Dette og 

tilsvarende netværk udgør et værdifuldt supplement til arbejdet i IFIL.      

 
IFIL udstikker rammer, bidrager med finansiering og tværgående 

rådgivning om muligheder og erfaringer.   



 

Idræt og fritid  

Lejre Kommune er et godt sted at bo, arbejde og leve sit fritidsliv for 

danske og internationale borgere. Internationalt samarbejde kan medvirke 
til at understøtte fritids- og idrætslivet i Lejre Kommune og derigennem 

sikre, at der er plads til mangfoldighed og forståelse for andre kulturer i 

vores nærmiljøer. 

Mål:  

Foreninger og grupper af interesserede borgere i Lejre Kommune indgår i 
et internationalt samarbejde, der gennem aktiv deltagelse bidrager til at 

borgere på tværs af generationerne inspireres til et idræts- og fritidsliv, der 

skaber glæde og velvære.  

Kultur  

Lejre Kommune rummer kulturminder, kulturinstitutioner, gallerier og 
værksteder med mange udøvende kunstnere, der beriger hverdagen for 

kommunens borgere. Samarbejde med internationale kulturinstitutioner, 

grupper og individuelle kulturpersoner indenfor billedkunst, musik, film 
og design fremmer forståelsen for nye strømninger, beriger borgere og 

udøvende kunstnere og skaber nye dimensioner til kommunens positive 

image. 

I Lejre Kommune er der en stærk tradition for et nært samarbejde med 
venskabsbyer i Letland. Et samarbejde der har skabt inspiration og øget 

forståelsen for samfundsforhold, kultur og levevilkår på begge sider af 

Østersøen.  

Mål:   

Forberedelse og gennemførelse af udveksling og konkrete samarbejder 
mellem kultur- og fritidsinstitutioner i Lejre kommune og andre lande 

skaber åbenhed og forståelse for andre kulturer end lige netop vores egen. 

Samarbejdet med venskabsbyerne i Letland tilføres nye dimensioner med 
baggrund i de mange opnåede erfaringer og med inddragelse af ny 

aktivitetsområder og borgergrupper.  



Skole - og uddannelse  

 

I Lejre Kommune vil vi gennem internationale partnerskaber bidrage til, at 
vi sikrer sproglige og interkulturelle kompetencer såvel som social og 

menneskellige færdigheder hos børn og unge.   

 
Mål:  

Lejre Kommunes skoler har alle internationale relationer for eksempel 

gennem kommunens venskabsforbindelser eller gennem egne relationer, 
som understøtter undervisningen i sprog, samfundsforhold og kultur og 

dermed forståelsen af internationale forhold og andre lande  

 
 

Klima, energi, miljø og økologi    

 
Lejre Kommune ønsker at være førende på klima, energi og miljøområdet 

samt på bæredygtig produktion af fødevarer. Det kræver et øget 

samarbejde ikke blot mellem borgere, erhvervsliv og virksomheder og 
Lejre Kommune, men også at dette samarbejde får internationale 

dimensioner. 

 
Mål:  

 

Gennem deltagelse i danske og internationale netværk, samt fremme af 
udstillinger og symposier om klima, energi, miljø og bæredygtig 

fødevareproduktion ønsker vi at få del i den nyeste viden på området. 

Gennem disse netværk bidrager vi til kendskabet til de mange aktiviteter 
og initiativer, der gennemføres i såvel private som kommunalt regi i Lejre 

Kommune. 

 
Erhvervs- og landsbyudvikling  

 

Lejre Kommune har en god tradition for inddragelse af borgere og 
virksomheder i udviklingen af politikker, planer og strategier. Samtidig er 

Lejre kommune på erhvervs- som andre områder i konkurrence med andre 

kommuner og byer, der forsøger at skabe bedre vilkår og tiltrække borgere 
og virksomheder.  

 



Lejre Kommune har med de mange småsamfund og landsbyer unikke 

erfaringer med fremme af borgernære aktiviteter, der i erhvervs- som 

fritidssammenhæng udnytter de mange ressourcer borgerne besidder.   
 

Mål:  

 
Lejre Kommune vil bidrage til at kommunens erhvervsliv og 

landsbysamfund udnytter fordelene ved internationalt samarbejde gennem 

deltagelse i specifikke netværk for små og mellemstore virksomheder. 
Samarbejde med venskabskommuner og relevante netværk fremmer 

kendskabet til fastholdelse og udbygning af decentrale landsbysamfund 

som en aktiv base for erhvervs-og fritidsaktiviteter.   
 

Implementering og kommunikation. 

 
Strategien vedtages af IFIL og sendes til godkendelse i Økonomiudvalget. 

  

Forankring. På hvert af de enkelte områder udpeges ansvarlige fra IFIL, 
der inspirerer og rådgiver potentielle modtagere af midler. 

 

Kommunikation. Efter vedtagelsen af strategien arrangeres kontakt til 
lokaleblade og der orienteres ved oplagte lejligheder, eksempelvis 

Markedsdagen i Hvalsø, hvor der oplyses om muligheder, vilkår og 

retningslinjer.      
 

 

 
 


