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Kulturministeriet. København, den 1. juni 2022.

a Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af 
udlodningsmidler til almennyttige kulturelle projekter som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges 
om tilslutning til at anvende i alt 1.767.802 kr. til følgende formål: 1) 1.609.784 kr. til tilskud til 
almennyttige kulturelle projekter; 2) 158.018 kr. til administration.

b Fordelingen af tilskud til almennyttige kulturelle projekter sker i medfør af § 19, pkt. 2, i lov om 
udlodning af overskud fra lotteri. Beløbet til fordeling svarer til 46 pct. af Kulturministeriets andel på 
12,10 pct. af midlerne til modtagere omfattet af gruppe 3 i udlodningsloven.

Bevillingen er optaget på Finansloven under § 07.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.09.60 støtte til andre 
almennyttige formål mv.

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således, jf. tabel 1:

Tabel 1
Andel af overskud fra danske spil i 2022 5.663.735,60
Tilbageførte tilskud 12.657,00
Overført fra tidligere år 6.159.922,76
I alt 11.836.315,36

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således, jf. tabel 2:

Tabel 2
Fordelte tilskud, aktstykket 1.609.784,00
Administration (2,79 % af andel af overskud) 158.018,22
Overført til senere udmøntning 10.068.513,14
I alt 11.836.315,36
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For nuværende lever for mange af puljens ansøgninger ikke op til puljens kriterier og formål. Kul-
turministeriet vil derfor se på kriterier mv. for at sikre, at flere af midlerne tildeles almennyttige 
kulturelle projekter. På den baggrund vil der ske en yderligere udmøntning af midler i efteråret 2022.

Oversigt over modtagne ansøgninger, jf. tabel 3:

Tabel 3 Ansøgninger
1. Indstillet til delvis imødekommelse 4
2. Indstillet til fuld imødekommelse 15
3. Ansøgninger, der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål 
under øvrige udlodningspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de 
formelle betingelser. 34
I alt modtaget 53

Kulturministeriet har i alt modtaget 53 ansøgninger om tilskud, hvoraf 19 opfylder kriterierne. 4 
ansøgninger er dog delvist imødekommet. 34 ansøgninger opfylder ikke kriterierne.

De 19 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage fuld støtte til deres ansøgte projekter, 
hvoraf 4 indstilles til at blive delvist imødekommet.

De 34 afviste projekter har ikke formået at opnå støtte, i det de af forskellige årsager ikke opfylder 
de formelle krav og kriterier, som er opsat for puljen.

En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 
1 en oversigt over de ansøgere, der ikke er indstillet, samt begrundelse for ikke at blive imødekom-
met. Der vedlægges som bilag 2 en oversigt over tidligere modtagere.

Det samlede beløb til almennyttige kulturelle projekter foreslås fordelt på følgende måde, jf. tabel 
4.

Tabel 4 Foreninger der er indstillet til tilskud
Ansøgers navn Tilsagnsbeløb i 

kr.
Projekttitel Kort projektbeskrivelse

Aktivitetscenter Ve-
stervig-Agger

100.000Foreningskultur i smal-
film og fortælling.

Projektet skal dokumentere og 
beskrive forenings- og andels-
kulturen, som den var i smal-
filmæraen i Vestervig 1945 
til ca. 1980. Filmene skal 
overspilles til nutidige me-
dier. Gennem filmvisninger, 
musik og mad fra dengang vil 
projektet fremkalde en stem-
ning for samtaler og optagel-
ser af fortællinger.

Jysk Forening af 
Erhvervshæmmede 
fra Frihedskampen 
1940-1945

97.500Ekskursionstur til Fran-
krig

Mindetur til Frankrig med be-
søg i KZ-lejren Natsweiler og 
KZ-lejren Hinzert. At besøge 
mindesmærker og andre histo-
riske steder med interesse for 
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2. verdenskrig og modstands-
bevægelsen.

Ingeniører uden 
Grænser

99.900Demokrati, jordrettig-
heder og innovation

Målet med initiativ er at vi-
dendele fra en dansk innovati-
onsplatform om borgerinddra-
gelse i udrulning af ny jordlov 
i Sierra Leone, Vestafrika. Fo-
kus er lokal demokratisk inno-
vation omkring anvendelse af 
ny teknologi til inddragelse af 
befolkning i spg. om jordret-
tigheder.

Den selvejende insti-
tution Noah

86.500Kunst-Kæden: Demo-
krati og virksomheders 
ansvar

Gennem projektet vil delta-
gerne skabe en kunst-kæde, 
der symboliserer problemstil-
lingen ved uhåndgribelige 
værdikæder og derved debat-
terer virksomheders ansvar 
for at overholde menneskeret-
tighederne i deres værdikæ-
der. Det sker gennem krea-
tivt engagement af deltagere 
på Ungdommens Folkemøde 
2022 og Folkemødet 2023.

Spor Media 93.200”VILDE VÆGGE - i 
Kenya og Danmark”

To store murmalerier om det 
vilde liv i begge lande. Unge 
deltagere forenes i en fælles 
indsats for den vilde natur. De 
får viden om biodiversitet og 
maler med hjælp fra profes-
sionelle kunstnere. Undervejs 
har de virtuelle møder og ud-
veksler tegninger og ideer til 
gensidig inspiration.

Mellemfolkeligt 
Samvirke

50.000"Engang var jeg flygt-
ning"

Mellemfolkeligt Samvirke 
Aarhus og samarbejdspartnere 
udvikler et projekt om livet 
i Danmark med syrisk flygt-
ningebaggrund. Det centrale 
i projektet er etableringen af 
en arbejdsgruppe bestående af 
frivillige med dansk og sy-
risk baggrund, som udvikler 4 
arrangementer med borgerin-
ddragelse og kulturudveksling 
for øje.
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Dansk Zionistfor-
bund

47.000Jøder i Danmark i 400 
år.

Der planlægges 15 byvan-
dringer med guide på Sjæl-
land. Hver byvandring fortæl-
ler historien om de danske jø-
der, som går tilbage til 1622 
(og som også er en væsentlig 
del af dansk historie). Der for-
tælles om de store jødiske per-
sonligheder i Danmark og om 
den dramatiske flugt til Sveri-
ge i 1943.

Frihedskampen 
1939-1945 - "de skal 
ikke blive glemt"

100.000Mindeture og sammen-
komster i 2023 - 2.ver-
denskrig

Projektet skal gennemføres 
for at mindes de modstands-
folk, der gav deres liv for 
Danmark. Der gennemføres 
mindeture bl.a. til Tyskland, 
og der afholdes sociale sam-
menkomster.

Bogense Friskole 96.000Garveriet i nye klæder/ Projektet har som mål at la-
ve to kulturelle arrangemen-
ter i byens sidste garveri, og 
hvor udsatte unge i dag bor 
og uddanner sig. Det vil til-
skynde til mødet mellem men-
nesker af bl.a. forskellig et-
nisk oprindelse og samfunds-
lag for at øge forståelsen mel-
lem mennesker med forskellig 
baggrund.

Folkevirke 35.800Kend din lokalhistorie Folkevirke inviterer til møde, 
hvor der præsenteres mindes-
mærker fra nærområdet over 
personer, der har deltaget i 
2. Verdenskrig. Der fortælles, 
hvorfor de står netop der, 
hvem der har sat dem op og 
om personerne.

IRCT International 
Rehabilitation Coun-
cil for Torture Vic-
tims S/I

100.000En verden uden tortur: 
forklaret til børn & un-
ge

IRCT ønsker at bidrage til 
en bedre forståelse for demo-
krati og menneskerettigheder 
blandt børn og unge i skoler 
og gymnasier, og det vil vi 
gøre ved besøg og arrange-
menter med oplæg, undervis-
ningsmateriale, og mere inte-
raktive læringsformer såsom 

4



cases, workshops og spørger-
under.

Fonden Spøttrup Stu-
degård

73.684Kulturarvslandskabet 
omkring Spøttrup borg

Søndermarken 1 er en del 
af den velbevarede husmands-
koloni ved Spøttrup. Her ar-
bejdes bl.a. med formidling, 
der skal øge kendskabet til 
kulturarvslandskabet, der ty-
deligt træder frem som histo-
riske særtræk. Projektet ud-
vikler en formidling via info-
baser, wayfinding og kultur-
landskabsvandringer.

FANT - Football for 
New Tomorrow

100.000Unge mod irregulær 
migration

Projektet har til formål at sik-
re, at ungdommen i Gambia 
bruger energien på at skabe 
demokratiske forandringer i 
landet i stedet for at flygte 
mod Europa.

Slagteriet S/I 100.000Kultur Ninja Installa-
tion

Hvordan sikrer man, Holste-
bro som en by, hvor kulturen 
skaber udvikling? Slagteriet 
gennemfører et modelforsøg, 
hvor det bliver børn og un-
ge selv, der skaber indholdet 
og rammerne for en ”kulturin-
stitution på børnenes præmis-
ser”. Formålet er at styrke 
kulturforståelsen blandt kom-
munens børn og unge.

Kirkernes Integrati-
ons Tjeneste

100.000Au pair-opholdet – 
et kultureventyr i Dan-
mark

Projektets formål er at frem-
me mellemfolkelig forståelse 
ved at mindske den kultur-
kløft/-forskel Au Pairs møder 
under deres ophold i Dan-
mark. Projektet skal bygge 
bro og fremme mellemfolke-
lig forståelse mellem au pairs 
og værtsfamilie.

Fonden Guldager-
gaard

61.200Demokratisk samtale-
salon

Demokratisk samtalesalon i 
sommeren 2022 med titlen 
Kunstner i Grænseland – 
hvem bliver man og hvor hø-
rer man til med kunstnere 
fra Ukraine, Spanien og Po-
len– alle tre kunstnere er ke-
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ramikere, og opvokset i græn-
seland. Guldagergaard viser 
samtidig en udstilling med al-
le tre kunstnere.

Dialog på Tværs 70.000Fællesskab på Tværs Dialog på Tværs vil lave akti-
viteter for at styrke fællesskab 
på tværs mellem unge med 
dansk og anden etnisk bag-
grund. Dette via fællesspis-
ning, dialogaktiviteter og dia-
logcafeer/samtalesaloni grup-
per, hvor deltagere via øvelser 
skal nedbryde barrierer og få 
ærlig kontakt med hinanden 
på tværs af kultur, oprindelse, 
religion.

Det lille teater 100.000Tjajkovskij i Tingbjerg 
og Husum

Projektet skal styrke fælles-
skab rundt om teateroplevel-
ser for børn og voksne 
på tværs af Tingbjerg/Hus-
um. Områderne er adskilt af 
en vold, og gennem kulturud-
vekslinger vil projektet styrke 
fællesskab på tværs af byde-
lene, som vil understøtte et 
lokalt ønsket kvarterløft, der 
styrker dannelse og trivsel.

Museum Nordsjæl-
land S/I

99.000Zuckerberg meets 
Struensee

Zuckerberg meets Struensee 
er en tidsmaskine, hvor 
man rejser til trykkefrihedsti-
den. Her opleves de store lig-
heder mellem historiske cases 
og nutidens dilemmaer om di-
gital ytringsfrihed. Rejsen le-
der til en samtalemiddag, hvor 
historien giver inspiration til 
at finde svar på digitale dilem-
maer.

c Fordelingen af puljen forudsættes i udlodningsloven forelagt Folketingets Finansudvalg.

e Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeri-
ets andel af udlodningsmidler til humanitære og almennyttige formål. Der anmodes endvidere om 
tilslutning til at foretage forskudsudbetaling af tilskud.
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Udgifterne afholdes af § 7.18. Tipsfonde, jf. § 07.18.09. Kulturministeriets fond til humanitære og 
almennyttige formål.

f I henhold til lov nr. 1532 af 19/12 2017 forelægges sager om fordeling af udlodningsmidler af 
vedkommende fagminister direkte for Finansudvalget.

København, den 1. juni 2022

Ane Halsboe-Jørgensen

/ Christina Papsø Weber

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 09-06-2022
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