Konference om fritidslivet på Færøerne
Nordens hus, Tórshavn

Program
Onsdag 2. marts 2022
08.30

Kaffe

09.00

Ordstyrer byder velkommen
Óluva Zachariasen, ordstyrer, journalist og rådgiver, Tórshavns kommune.
Åbning af konferencen
Heðin Mortensen, formand, Kommunufelagið.
Bag om rapporten – introduktion til Fritidslivet på Færøerne’
Forhistorie. Hvorfor gennemføre undersøgelsen, og hvad skulle den afdække?
Sølvi Reinert Hansen, kulturleder, Runavík kommune, Jacob Færch, udviklingskonsulent, Lokale og
Anlægsfonden (LOA), og Eyðun Christiansen, direktør, Kommunufelagið.

09.15

Fritidslivet på Færøerne: Undersøgelsens hovedresultater
En gennemgang af undersøgelsens primære resultater med nedslag i de fire fokusområder. Belyst gennem tre
korte individuelle oplæg samt fælles introduktion og afslutning.
Børn og voksnes idræts- og fritidsvaner
Malene Thøgersen, senioranalytiker, Videncenter for Folkeoplysning
Faciliteter på fritidsområdet
Aline van Bedaf Sterner, analytiker, Idrættens Analyseinstitut (IDAN)
Foreningernes vilkår og trivsel
Malene Thøgersen, senioranalytiker, Videncenter for Folkeoplysning

10.30

Pause

11.00

Undersøgelsens resultater i et nationalt og lokalt perspektiv
Med udgangspunkt i eksisterende viden og lokale eksempler bringes ny viden fra undersøgelsen i spil i en
færøsk kontekst. Hvordan kan undersøgelsens resultater spille sammen med det, vi i øvrigt ved om færingers
fritidsliv?
Fritidsvaner og folkesundhed (15 min.)
Hvordan påvirker vores fritidsliv vores sundhedstilstand, og hvordan kan undersøgelsens resultater ses i lyset
af den øvrige viden om folkesundheden på Færøerne?
Magni Mohr, formand, Fólkaheilsuráðið, og dekan og professor, Fróðskaparsetur Føroya.
Fritidslivet i et lokalt og kulturelt perspektiv (15 min.)
Hvordan indgår fritidslivet i lokal og regional udvikling på Færøerne? Og hvilke fremtidsperspektiver kan
undersøgelsens resultater give anledning til at diskutere?
Eyðun Christiansen, direktør, Kommunufelagið.
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Aktivt liv, hele livet (15 min.)
ÍSF lancerede i 2021 et projekt, der skulle få færinger til at bevæge sig, og som spænder på tværs af
sportsgrene og bygger bro mellem institutioner, skoler og sportsforeninger i kommuner rundt om i landet.
Formålet er at inspirere til bevægelse i fællesskab gennem et helt livsforløb. “Skolelege” løb af stabelen i 2021,
og i de kommende år sætter vi også gang i blandt andet “Børnelege”, “Ældrelege” og bevægelsestilbud til unge
på ungdomsuddannelse.
Katrin Dam á Neystabø, idrætsrådgiver, Ítróttasamband Føroya (ÍSF) og Helgi Winther Olsen, adjunkt i helbred,
idræt og bevægelse, Pædagog- og læreruddannelsen på Fróðskaparsetur Føroya.
Diskussion af indlæggene (15 min.)
Ordstyreren diskuterer indlæggene med de fire oplægsholdere og inviterer publikum til at stille spørgsmål.
12.00

Frokost i foyeren

12.45

Tema 1: Lokaler og anlæg
Levende faciliteter
Undersøgelsen dokumenterer generelt et relativt højt niveau for fritidsfaciliteter på Færøerne. Men hvordan
sikrer kommuner, foreninger og lokalsamfund i fællesskab den bedste udnyttelse af lokaler og anlæg, så de går
fra at stå tomme til at blive mødesteder, der understøtter liv, bevægelse og sammenhængskraft? Og hvilke
muligheder er der for at understøtte nye trends med passende faciliteter?
•

•

•
•

•

•

Fremtidens fritidsfaciliteter som samlingssteder for lokalsamfundet – og faciliteten som drivkraft for
nye aktiviteter og brugergrupper.
Jacob Færch, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden (LOA).
Hvordan omdanner vi vores faciliteter fra rene træningssteder til mødesteder, der danner ramme om
stærke fællesskaber?
Petur Mittún, generalsekretær, Ítróttasamband Føroya (ÍSF).
Én facilitet – mange funktioner. Facilitetsudvikling til det færøske fritidsliv.
Sølvi Reinert Hansen, kulturleder, Runavík kommune.
Dramaværkstedet og faciliteter. Hvordan skaber vi fleksible og tilgængelige faciliteter, der sikrer
adgang for fritidsaktiviteter og selvorganiserede grupper med Dramaværkstedet som case?
Birna Heinesen, underviser, Dramaværkstedet, cand. mag i dramaturgi og nordiske sprog.
Hvordan skaber vi fleksible og tilgængelige faciliteter, der sikrer adgang for fritidsaktiviteter og
selvorganiserede grupper med KFUM Spejdere som case?
Bogi Sigurstein, gruppeleder, KFUM Spejderne i Tórshavn, bestyrelsesmedlem, Føroya Skótaráð.
Arbejdet med faciliteter og rammer om fritidslivet i landets største kommune.
Sigurð Ó. Vang, leder, Kulturafdelingen, Tórshavns kommune.

14.30

Pause

14.45

Tema 2: Aktiviteter og organiseringsformer
Frivillige i fritidens tjeneste
En central del af Færøernes omfattende fritidsliv er de mange frivillige, som er afgørende for at holde
foreninger, tiltag og tilbud i gang. Undersøgelsen understreger, at voksne færinger i høj grad tager del i
fritidslivet som frivillige ledere og deltagere, men peger samtidig på et uudnyttet potentiale for at øge det
frivillige engagement på Færøerne.
•
•

Introduktion til undersøgelsens konklusioner.
Malene Thøgersen, senioranalytiker, Idan/Vifo.
Med udgangspunkt i KFUK Spejdernes arbejde giver oplægget eksempler på, hvordan det
værdibaserede foreningsarbejde foregår i praksis, og hvilke potentialer og problemstillinger disse

2

•

•
•

foreninger møder i deres arbejde.
Fía Lindenskov, forkvinde, KFUK-spejdere og spejderchef, Tórshavns KFUK Spejdere.
Mange steder i fritidslivet arbejdes der med inklusion af forskellige typer af målgrupper. Men foregår
dette arbejde i praksis? Og hvilke potentialer er der for fremadrettet at arbejde mere målrettet med
at nå bredere ud?
Dánjal Hátún Augustinussen, Amnesty Unge og Sosialistiske Unge.
Hvordan mobiliserer du en hel by?
Dávur Winther, mentanarleiðari, Klaksvíkar kommuna.
Konklusion.

16.00

Kaffe, the og netværking

16.30

Tak for i dag.

Torsdag formiddag tilbydes kommuner, foreninger og fællesskaber at komme til workshop, hvor der gives
sparring vedrørende mulige fritidsprojekter.

Program for workshop
Torsdag 3. marts 2022
09.30

Åben idésparring om fritidsprojekter
Lokale og Anlægsfonden og Idrættens Analyseinstitut inviterer sammen med de færøske deltagere til fælles
idésparring, hvor kommuner, foreninger og organisationer kan få hjælp og inspiration til at videreudvikle
forestående fritidsprojekter.
Hvad enten det drejer sig om kommunalplaner eller facilitetsstrategier og projektudvikling eller om konkret
feed back på forestående projekter, står parterne klar til at dele erfaringer og bidrage med sparring på
specifikke projekter og udviklingsplaner.
Tag med til fælles idésparring og giv næste kulturprojekt et stærkt afsæt!

Program:
• Velkomst og introduktion
• Diskussion om projekter i plenum
• Cafédialog om de konkrete projekter
• Kollektiv og individuel sparring
• Afrunding på dagen
Arrangementet foregår torsdag den 3. marts 2022 fra kl. 9.30 til kl. 13.00 i Nordens hus.

13.00

Frokost og tak for i dag
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