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Legeskibet i Nakskov 

Legeskibet	  besøgte	  Nakskov	  fra	  d.	  10	  til	  d.	  16	  maj.	  Under	  besøget	  afholdt	  Træskibs	  
Sammenslutningen	  det	  årlige	  Pinsestævne,	  hvor	  Nakskov	  Havn	  dannede	  ramme	  for	  udsigt	  til	  
smukke	  gamle	  træskibe.	  Sammen	  med	  et	  lokalt	  madmarked	  med	  lollandske	  delikatesser	  
skaber	  Nakskov	  en	  hyggelig	  atmosfære,	  som	  falder	  i	  ånd	  med	  årets	  TS-‐træf	  tema	  “Produktion,	  
Handel	  og	  Søfart”. 
 
Nakskov	  by	  er	  bygget	  op	  omkring	  havn	  og	  fjord	  og	  er	  et	  naturligt	  samlingspunkt	  for	  sociale	  
aktiviteter.	  Med	  projekt	  “Porten	  til	  Nakskov	  fjord”	  er	  der	  fokus	  på	  Nakskovs	  blå	  byrum.	  Håbet	  
er,	  at	  færge	  anlægget	  kan	  renoveres	  og	  skabe	  adgang	  til	  fjorden	  for	  blandt	  andet	  kajak	  og	  kano	  
entusiaster.	   
 
 
Nakskovs motivation for at lege	  	  
v/Niels	  Halm,	  bychef 
Nakskov	  ser	  frem	  til	  Legeskibets	  besøg.	  Det	  sker	  i	  et	  år,	  hvor	  byen	  fejrer	  750	  års	  byjubilæum	  
og	  Byskolen	  har	  100	  års	  jubilæum.	  Byskolen	  har	  udover	  læring	  fokus	  på	  at	  sundhed,	  kultur	  og	  
fællesskab	  styrkes	  i	  kraft	  af	  liv,	  leg	  og	  fysisk	  aktivitet.	  Byskolen	  indviede	  sidste	  år	  en	  legeplads	  
der	  netop	  sætter	  fokus	  på	  at	  stimulere	  børns	  leg. 
 
At	  Nakskov	  fjord	  i	  år	  certificeres	  som	  naturpark	  af	  Friluftsrådet	  gør	  Legeskibets	  besøg	  aktuelt	  
og	  vedkommende.	  Vi	  har	  med	  vores	  projekt	  Porten	  til	  Nakskov	  fjord	  fokus	  på	  at	  revitalisere	  
Nakskovs	  blå	  Byrum	  og	  eksempelvis	  håber	  vi,	  at	  de	  gamle	  færgeanlæg	  kan	  blive	  renoveret	  og	  
skabe	  ny	  adgang	  til	  fjorden	  for	  kano	  og	  kajak	  folket.	   
 
Lolland	  kommune	  arbejder	  med	  byrumsprogrammet	  “Revitalisering	  af	  Byrummet”,	  og	  her	  har	  
arkitekterne	  foreslået	  nogle	  ankerpunkter	  som	  fokusområder.	  Nemlig	  Honnørkajen,	  
Toldboden	  og	  Havnebygningen,	  Axeltorv	  og	  Jernbanepladsen.	  	   
 
At	  Legeskibets	  besøg	  afsluttes	  ved	  at	  Skibet	  bliver	  en	  del	  af	  Træskibsstævnet	  der	  i	  år	  afholdes	  
i	  Nakskov	  i	  pinsen	  vil	  kun	  være	  med	  til	  yderligere	  at	  sætte	  fokus	  på	  Nakskov	  havn.	  Nakskov	  



havn	  er	  en	  aktiv	  industrihavn	  hvor	  MHI	  Vestas	  offshore	  Wind	  blandt	  andet	  bygger	  verdens	  
største	  vindmølle	  vinger.	  På	  havnen	  sydside	  finder	  man	  også	  virksomheder	  som	  Skagen	  og	  
East	  Metal	  for	  blot	  at	  nævne	  et	  par	  stykker. 
 
Vi	  ser	  frem	  til	  Legeskibets	  ankomst	  i	  Nakskov	  Havn. 
Niels	  Halm	  –	  Bychef 
 

Relevante links 

Nakskov	  –	  Idékatalog	  til	  revitalisering	  af	  bykernen 
 

Besøgstimer 

Antal	  besøgstimer	  inkl.	  skoleklasser:	  I	  alt	  1621 
16	  klasser	  fra	  forskellige	  3	  skoler:	  I	  alt	  409	  elever	   

 

Kontaktpersoner 

Hjalte	  Emil	  Juliussen	  	  
Projektleder	  
hjju@lolland.dk 

Niels	  Halm	  
Bychef	  i	  Nakskov	  	  
bychef@nakskovhandel.dk 

Signe	  Lund	  Winther	  
Skoleleder,	  Fjordskolen	  
silwn@lolland.dk	  
	  
 

 

Program 

Tirsdag	  d.	  10	  maj 
Kl.	  09.00	  -‐	  14.30	  Skoletilbud 
Kl.	  15.00	  -‐	  17.00	  Åbent	  for	  alle 
Onsdag	  d.	  11	  maj 
Kl.	  09.00	  -‐	  14.30	  Skoletilbud 
Kl.	  15.00	  -‐	  17.00	  Åbent	  for	  alle 
Torsdag	  d.	  12	  maj 
Kl.	  09.00	  til	  ca.	  13.00	  Aspirantkursus	  -‐	  kun	  for	  inviterede 



Kl.	  16.00-‐19.00	  Visionssejlads	  -‐	  kun	  for	  inviterede 
Fredag	  d.	  13	  maj 
Kl.	  09.00	  -‐	  14.30	  Skoletilbud 
Kl.	  15.00	  -‐	  Åbent	  for	  alle 
Lørdag	  d.	  14	  maj	  (TS-‐pinsetræf) 
Kl.	  10.00-‐13.00	  Legeskibet	  play	  holder	  åbent	  for	  alle 
Kl.	  15.00-‐	  Legeskibet	  play	  holder	  åbent	  for	  alle 
Søndag	  d.	  15	  maj	  (TS-‐pinsetræf) 
Kl.	  10-‐16.00	  Legeskibet	  holder	  åbent	  for	  alle 
Mandag	  d.	  16	  maj	  (TS-‐pinsetræf) 
Kl.	  10-‐16.00	  Legeskibet	  holder	  åbent	  for	  alle 
 
 

Skolebesøg 

 
Tirsdag	  10	  maj Klasse Skole Kontakt Antal 

9.00-‐10.30 
5A	  +	  5	  B	  Birgitte	  
30242924 

Fjordskolen Birgitte	  30242924 45 

11.00-‐12.30	   2	  +	  2 Nordvest Synne.nielsen@hotmail.com 25 
13.00-‐14.30 3+3 Nordvest Synne.nielsen@hotmail.com 25 
Onsdag	  11	  
maj 

    

9.00-‐10.30 4a	  +	  4	  b Fjordskolen Anne	  Marie	  29620697 33 
11.00-‐12.30 4c	  +	  5 Fjordskolen Rasmus	  5492	  0692 26 
13.00-‐14.30 5c	  +	  6 Stormarkskolen Helle 27 
Fredag	  13	  
maj 

    

9.00-‐10.30 6B	  +6C Fjordskolen Lene	  28196030 46 
11.00-‐12.30 6A	  +	  5C Fjordskolen Sidnan	  42368968 50 
13.00-‐14.30 1	  +	  1 Stormarkskolen Synne.nielsen@hotmail.com 

 

 
11.	  maj	  -‐	  15.00-‐17.00	  Junior	  ungdomsskole	  ved	  Gyvelvej	  blev	  inviteret	  ned	  til	  leg.	   
 
Flere	  af	  lærerne	  har	  efterfølgende	  fået	  tilsendt	  en	  række	  forskellige	  lege.	  	   
 
 

Aspirantkursus 

Under	  Legeskibets	  besøg	  i	  Nakskov	  blev	  der	  afholdt	  aspirantkursus,	  for	  udvalgte	  elever	  fra	  
skoler	  i	  Nakskov	  med	  deltagelse	  fra	  tre	  forskellige	  skoler:	  Fjordskolen,	  Madskovskolen	  og	  
Stormarkskolen.	   
 
Formålet	  er	  at	  uddanne	  elever	  fra	  mellemtrinnet	  til	  at	  sætte	  gang	  i	  leg	  for	  indskoling	  i	  
skolernes	  skolegård.	  Elever	  blev	  budt	  velkommen	  og	  introduceret	  til	  kurset	  samt	  en	  række	  
forskellige	  lege.	  Derefter	  var	  det	  elevernes	  tur	  til	  at	  komme	  på	  banen.	  De	  blev	  inddelt	  i	  



grupper,	  hvor	  de	  sammen	  med	  en	  legematros	  gennemgik	  de	  forskellige	  lege.	  Derudover	  blev	  
der	  talt	  om,	  hvad	  en	  de	  skal	  være	  opmærksomme	  på,	  når	  de	  skal	  tilbage	  i	  skolegården	  og	  
sætte	  gang	  i	  leg	  for	  de	  yngre	  elever.	  
 
1.          Overblik	  over	  legen 

Hvad	  skal	  en	  legematros	  være	  opmærksom	  på:	  Alder,	  antal	  børn,	  tid,	  legeforløb,	  regler,	  
redskaber.	  Historier	  tilknyttet	  legene.	  Tag	  gerne	  udgangspunkt	  i	  de	  fire	  lege.	  
 

2.          Rum	  til	  leg 
Hvor	  er	  det	  muligt	  at	  lege	  på	  skolens	  område?	  Hvor	  meget	  plads	  har	  de	  til	  leg?	  Er	  der	  
græs	  eller	  asfalt?	  Er	  der	  gode	  legeområder?	  Er	  områderne	  hegnet	  ind	  i	  forhold	  til	  
sikkerhed	  for	  biler?	  osv.	  
 

3.          Legens	  energi	  og	  udviklingspotentiale 
Tal	  om	  den	  gode	  og	  dårlige	  energi	  i	  legene.	  Den	  gode	  energi:	  Når	  man	  glemmer	  tid	  og	  
sted.	  Den	  dårlige	  energi:	  Når	  det	  er	  tid	  til	  at	  udvikle	  på	  legen.	  F.eks.	  ved	  at	  bruge	  flere	  
fangere	  eller	  bolde	  alt	  afhængig	  af	  legens	  muligheder.	  Hvornår	  skal	  legematros	  skifte	  
til	  ny	  leg.	  Osv.	  
 

4.          Nye	  venner 
Tal	  med	  eleverne	  om	  det	  sociale	  aspekt	  som	  legekammerat.	  Som	  legematros	  sørger	  de	  
for	  at	  yngre	  elever	  får	  en	  god	  oplevelse	  og	  gode	  sociale	  relationer	  gennem	  legen.	  Der	  
dannes	  relationer	  mellem	  elever	  som	  ikke	  nødvendigvis	  kender	  hinanden.	  De	  yngre	  
elever	  kommer	  til	  at	  se	  op	  til	  legematros	  –	  derfor	  skal	  de	  leve	  op	  til	  elevernes	  
forventninger	  til	  dem. 

	  
Efter	  en	  god	  snak	  om	  leg	  generelt	  var	  det	  elevernes	  tur	  til	  at	  sætte	  gang	  i	  en	  leg.	  Sammen	  med	  
en	  legematros	  gennemgik	  grupperne	  forskellige	  lege	  som	  de	  kunne	  præsentere	  overfor	  de	  
andre	  grupper	  med	  fokus	  på: 

·      Præsentation	  af	  legen 
·      Legens	  historie 
·      Legens	  regler 
·      Videreudvikling	  af	  legen. 

	  
Afslutningsvis	  talte	  vi	  om,	  hvordan	  eleverne	  bliver	  gode	  legekammerater	  med	  de	  yngre	  elever	  
ud	  fra	  følgende	  spørgsmål: 

1.     Hvordan	  bliver	  I	  gode	  legematros	  for	  de	  yngre	  elever? 
2.     Hvad	  skal	  der	  praktisk	  til	  for,	  at	  I	  kan	  igangsætte	  lege	  med	  yngre	  elever	  i	  

frikvartererne? 
 
Første	  del	  af	  legeaspirantkurset	  fokuserer	  på,	  at	  give	  eleverne	  viden,	  praktisk	  erfaring	  og	  
redskaber	  til	  at	  igangsætte	  leg	  for	  yngre	  elever.	  Anden	  del	  har	  fokus	  på,	  at	  gøre	  eleverne	  
opmærksom	  på,	  hvorfor	  det	  er	  vigtigt	  at	  tage	  ansvar	  -‐	  både	  hvad	  angår	  at	  sætte	  gang	  i	  leg	  for	  
yngre	  elever,	  men	  også	  i	  et	  større	  perspektiv,	  herunder	  at	  tage	  ansvar	  og	  være	  bevidst	  om	  at	  
de	  også	  kan	  have	  en	  stemme	  og	  visioner	  for	  deres	  by.	   
 
Børnevisionssejlads 
 



Børnevisionssejladsen	  foregår	  på	  Legeskibet	  for	  fulde	  sejl.	  Eleverne	  hjælper	  Legeskibets	  
besætning	  med	  at	  sætte	  sejl,	  vi	  leger	  lege	  og	  spiser	  frokost	  på	  dæk,	  mens	  vi	  nyder	  Nakskov	  fra	  
havet.	  Det	  er	  en	  sejltur	  der	  skal	  sætte	  gang	  i	  elevernes	  tanker	  og	  kreativitet.	  Under	  sejlturen	  
stifter	  eleverne	  bekendtskab	  med	  børneborgerinddragelse,	  der	  har	  til	  hensigt	  at	  gøre	  eleverne	  
bevidste	  om,	  at	  deres	  mening	  og	  engagement	  for	  byen	  er	  vigtig.	  Herunder,	  at	  de	  som	  elever	  og	  
børn	  også	  har	  mulighed	  for	  at	  påvirke	  byens	  beslutningstagere	  i	  forhold	  til	  udvikling	  af	  lege-‐	  
og	  aktivitetsområder.	  I	  Nakskov	  var	  fokus	  at	  udvikle	  fremtidens	  idrætsområder	  i	  og	  omkring	  
Nakskov.	  	  	  
	  
 
Elevernes	  forslag	  til	  nye	  legeområder:	   
 

• Pladsen	  ved	  Rødbyvej	  har	  potentiale	  til	  et	  streetområde	  for	  de	  unge.	  Pladsen	  ligger	  i	  
øjeblikket	  øde,	  men	  eleverne	  påpeger,	  at	  det	  er	  et	  sted	  de	  gerne	  vil	  komme,	  hvis	  der	  
bygges	  et	  attraktivt	  område	  med	  skatebane,	  parkour,	  trampoliner,	  leg	  og	  bygge-‐selv	  
aktiviteter.	  De	  så	  gerne	  at	  området	  kunne	  benyttes	  på	  tværs	  af	  alder	  og	  meget	  gerne	  
med	  voksen	  bemanding	  om	  eftermiddagen.	  

• Havnen	  kan	  forbedre	  mulighederne	  for	  bevægelse	  og	  udnytte	  områder	  til	  leg	  og	  
aktiviteter.	  Eleverne	  så	  gerne	  mulighed	  for	  at	  låne	  fiskestænger	  og	  legeredskaber.	  

• Område	  til	  trampoliner.	  Det	  kunne	  enten	  etableres	  i	  en	  hal,	  eller	  der	  kan	  bygges	  
trampoliner	  ned	  i	  asfalten	  ved	  et	  nyt	  eller	  allerede	  eksisterende	  legeområde.	  

• Dansehal	  med	  mulighed	  for	  at	  komme	  der	  sammen	  med	  sine	  venner	  og	  øve	  dans.	  Det	  
kunne	  evt.	  etableres	  i	  samarbejde	  med	  eksisterende	  danseforeninger.	  

• Hvis	  Madskovskolen	  lukker,	  som	  planlagt,	  kunne	  skolebygningerne	  anvendes	  som	  nyt	  
aktivitetshus	  for	  børn	  og	  unge.	  F.eks.	  med	  ny	  dansehal	  til	  byens	  aktive	  dansemiljø	  og	  
springsal	  med	  trampoliner,	  som	  efterspørges	  meget	  bredt	  blandt	  byens	  børn.	  

• Indre	  fjord	  ved	  Nakskov	  havn	  ligger	  lidt	  væk	  fra	  byen.	  Eleverne	  mener	  at	  området	  
rummer	  gode	  muligheder	  for	  at	  etablere	  en	  naturlegeplads,	  hvor	  de	  kan	  trække	  sig	  
væk	  og	  lave	  skjulesteder	  med	  mulighed	  for	  bål	  og	  et	  område	  med	  faciliteter	  til	  
bevægelse	  i	  naturen.	  

 
• Pointer	  fra	  eleverne	  

Eleverne	  så	  gerne	  mulighed	  for	  at	  trække	  sig	  væk	  fra	  de	  voksne	  og	  have	  ”skjulesteder”	  
i	  byen	  til	  leg	  og	  bevægelse.	  
Eleverne	  vil	  gerne	  inkluderes	  i	  udvikling	  af	  nye	  legeområder.	  
Legeområderne	  behøver	  ikke	  at	  være	  pæne	  og	  polerede,	  men	  må	  gerne	  stå	  rå.	  Samtidig	  
ser	  eleverne	  gerne	  at	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  male	  og	  sættes	  deres	  præg	  på	  områderne,	  
så	  de	  føler	  et	  tilhørsforhold	  til	  stederne.	  
Madskovskolen	  bør	  reserveres	  til	  aktiviteter	  for	  børn.	  

 
Efterfølgende:	  Flere	  af	  lærerne	  har	  meldt	  tilbage	  at	  forløbene	  var	  gode.	  Flere	  af	  eleverne	  har	  
meldt	  tilbage	  at	  de	  efter	  sejlturen	  har	  fået	  interesse	  for	  uddannelse	  på	  søfartsskole.	  
	  
 

Visionssejlads 



 
Oplæg	  til	  visionssejlads	  torsdag	  den	  12.	  maj	  2016	  	  
v/Hjalte	  Emil	  Juliussen,	  byplanlægger 
Temaet	  for	  visionssejladsen	  tager	  afsæt	  i	  et	  kommende	  projekt	  for	  Axeltorv.	  Et	  
udviklingsprojekt	  under	  byrumsprogrammet	  for	  Nakskov.	  I	  den	  samme	  uge,	  som	  Legeskibet	  
er	  på	  besøg,	  bygges	  et	  midlertidigt	  byrum	  på	  Axeltorv	  med	  fokus	  på	  leg,	  fællesskab	  og	  lokalt	  
engagement.	  	  Et	  stort	  udviklingspotentiale	  for	  Axeltorv	  hænger	  tæt	  sammen	  med	  muligheden	  
for	  bedre	  sammenhæng	  med	  en	  levende	  havn.	   
 
Formålet	  med	  visionssejladsen	  er	  at	  skabe	  idéer	  til	  en	  sammenhængende	  vision	  for:	   
1.	  Fremtidens	  Axeltorv 
2.	  En	  helhed	  og	  sammenhænge	  imellem	  Axeltorv,	  bymidten	  og	  en	  levende	  havn 
 
Formålet	  med	  turen	  er	  blandt	  andet	  at	  inddrage	  deltagerne	  i	  byrumsprogrammet	  mere	  
generelt.	  Derfor	  anses	  turen	  også	  som	  et	  statusmøde/en	  opdatering	  på	  arbejdet	  under	  
byrumsprogrammet.	  Lignende	  møder	  er	  tidligere	  blevet	  efterspurgt	  hos	  Nakskov	  Handel	  og	  
Erhverv.	  	  	  	  	   
 
Med	  afsæt	  i	  byrumsprogrammet	  i	  Nakskov	  ville	  en	  relevant	  besætning	  være:	  	   
 
Bruttoliste	  over	  deltagere	  (Der	  er	  36	  pladser	  på	  skibet) 

• Henrik	  Høgh,	  formand	  for	  Klima,	  teknik	  og	  miljøudvalget	  
• 1	  x	  udpeget	  politiker	  fra	  Klima-‐,	  teknik-‐	  og	  miljøudvalget	  
• 1	  x	  udpeget	  politiker	  fra	  økonomiudvalget	  	  	  
• Niels	  Halm,	  bychef,	  	  
• Henrik	  Madsen,	  Lolland	  Kommune,	  Udvikling	  og	  Erhverv	  
• Hjalte	  Emil	  Juliussen,	  Lolland	  Kommune,	  Udvikling	  og	  Erhverv	  
• Line	  Voltzmann,	  Lolland	  Kommune,	  Udvikling	  og	  Erhverv	  
• Teknik	  og	  Miljø	  1	  	  
• Vej	  og	  park	  1	  
• Havnechef	  Jørgen	  Buhl	  
• Skoleleder	  Signe	  Lund	  Winther	  
• 2	  x	  virksomhed	  på	  havnen	  	  
• 9	  x	  Deltagere	  fra	  byrumsgruppen,	  der	  deltog	  i	  opstarten	  af	  et	  byrumsprogram	  

Nakskov:	  
• 5	  x	  Deltagere	  fra	  arbejdsgruppen	  for	  den	  midlertidige	  bypark	  	  	  
• 5	  x	  Deltagere	  fra	  arbejdsgruppen	  for	  den	  midlertidige	  byrum	  for	  unge	  	  	  
• 3	  x	  (Andre)	  borgere	  fra	  Nakskov	  	  

 
Noter	  fra	  Legeskibets	  visionssejlads	  i	  Nakskov	   
v/	  Legeskibet 
 
Under	  visionssejladsen	  arbejdede	  deltagerne	  på	  tværs	  i	  grupper	  ud	  fra	  en	  række	  
spørgsmål	  	  om	  byudvikling	  samt	  sammenhæng	  mellem	  Axeltorv	  og	  havnen.	   
 



• Diskussion	  omkring	  udvikling	  af	  Axeltorv	  på	  baggrund	  af	  konkret	  oplæg	  fra	  Udvikling	  
og	  Erhverv.	  Mulighed	  for	  innovative	  aktivitetsområder	  for	  børn	  i	  kombination	  med	  
mere	  almindelige	  rekreative	  elementer	  for	  alle	  borgere.	  

• Fokus	  på	  udvikling	  af	  havnen	  til	  et	  rekreativt	  område	  med	  et	  moderniseret	  
søfartsmuseum.	  Hele	  pladsen	  foran	  museet	  skal	  fornyes	  og	  give	  plads	  til	  fodgængere	  i	  
stedet	  for	  lastbiler.	  	  

• Udvikling	  af	  de	  små	  stræder	  fra	  Axeltorv	  til	  havnen.	  Små	  symboler	  der	  illustrerer,	  at	  
borgere	  og	  besøgende	  er	  i	  en	  havneby.	  Mulighed	  for	  diskrete	  elementer,	  som	  motiverer	  
fysisk	  aktivitet	  	  byrummet.	  

• Problematik	  omkring	  fraflyttere	  vs.	  tilflyttere.	  
• Hvordan	  kan	  Nakskov	  markedsføres	  som	  en	  turistby?	  	  

De	  inviterede	  fandt	  det	  positiv,	  at	  kommunen	  havde	  samlet	  folk	  fra	  byen	  med	  forskellige	  
baggrunde	  til	  en	  visionssejlads	  på	  Legeskibet	  Lilla	  Dan.	  De	  mente,	  at	  det	  var	  en	  unik	  mulighed	  
for	  at	  diskutere	  byudvikling.	  Derfor	  fandt	  de	  inviterede	  det	  nærliggende	  at	  tale	  om,	  hvordan	  
de	  i	  fremtiden	  samler	  og	  engagerer	  folk	  fra	  Nakskov	  på	  anderledes	  måder	  sammenlignet	  med	  
traditionelle	  borgermøder.	   
 
Interessenterne	  under	  visionssejladsen	  fandt	  elevernes	  	  forslag	  (fra	  aspirantkursus	  og	  
børnevisionssejlads	  tidligere	  samme	  dag)	  meget	  interessante	  og	  flere	  af	  de	  områder	  eleverne	  
nævnte	  er	  allerede	  i	  gang	  med	  en	  udviklingsproces	  som	  nye	  bevægelses-‐	  og	  legeområder.	   
 
“Man	  fascineres	  umiddelbart	  af	  fordums	  storhed,	  som	  er	  synlig	  overalt	  i	  bybilledet	  i	  Nakskov:	  
Byskolen,	  Banegården,	  sukkerfabrikken	  osv.	  Som	  uforstående	  besøgende	  undrer	  man	  sig	  over	  de	  
mange	  tomme	  huse	  på	  havnen	  og	  langs	  gaderne	  mod	  bymidten.	  Navnlig	  når	  man,	  som	  vi	  på	  
Legeskibet,	  møder	  en	  lang	  række	  engagerede	  borgere	  og	  embedsmænd,	  som	  alle	  arbejder	  
ihærdigt	  og	  dedikeret	  for	  en	  positiv	  udvikling	  i	  byen.”	  	  Rasmus	  E.	  Casper,	  projektleder	  	  
	  
 
Der	  er	  især	  to	  forhold	  der	  står	  tilbage	  som	  særligt	  interessante	  i	  forlængelse	  af	  Legeskibets	  
besøg	  i	  Nakskov:	  
	  
 

1. En	  særdeles	  inspirerende	  generation	  af	  unge.	  	  
Sjældent	  har	  vi	  på	  Legeskibet	  oplevet	  så	  konstruktivt	  et	  forløb	  omkring	  børnevisioner	  
for	  nye	  bevægelsesaktiviteter	  i	  byrummet,	  som	  det	  var	  tilfældet	  i	  Nakskov.	  Byens	  
beslutningstagere	  bør	  være	  opmærksom	  på,	  at	  der	  ihvertfald	  blandt	  
mellemskoleeleverne	  i	  2016	  ligger	  en	  bemærkelsesværdig	  og	  konstruktiv	  idérigdom,	  
som	  med	  stort	  udbytte	  kan	  aktiveres	  i	  forhold	  til	  en	  lokalt	  forankret	  udviklingsproces	  
omkring	  bevægelses	  faciliteter	  i	  byen.	  	  

2. Nakskov	  Fjord	  som	  rekreativt	  mekka	  for	  outdoor	  aktiviteter.	  	  
Nakskov	  burde	  være	  endnu	  mere	  opmærksom	  på	  at	  støtte	  etableringen	  af	  faciliteter	  
for	  outdoor	  aktiviteter	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  spektakulære	  natur	  omkring	  Nakskov	  
Fjord.	  Outdoor	  aktiviteter	  er	  et	  særdeles	  spændende	  vækstområde,	  som	  i	  Nakskov	  helt	  
oplagt	  repræsenterer	  et	  stort	  potentiale	  for	  turismeudvikling.	  

 
Legeskibet	  samt	  Gerlev	  Idrætshøjskole	  og	  Legepark	  takker	  Nakskov	  by	  og	  Lolland	  Kommune	  
for	  samarbejdet	  omkring	  besøget	  i	  maj	  2016.	  Vi	  håber	  at	  Legeskibets	  besøg	  har	  været	  med	  til	  



at	  inspirere	  til	  optimisme	  omkring	  byudviklingen	  i	  Nakskov,	  og	  vi	  ser	  frem	  til	  at	  følge	  
udviklingen	  i	  byen	  i	  de	  kommende	  år. 
	  
	  
 


