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Årsplan for Netværk for Sundhed og Lokalsamfund for år 2017 

 

 
Skriv en indbydende ”salgs” tekst til medlemmer af Sund By Netværket – nye som gamle – ift. at få 
(flere/nye) til at deltage i netop JERES temagruppe. Vores student, vil ud fra denne tekst, formulere en ny 
tekst til Sund By Netværkets hjemmeside om hver enkelt temagruppe.  
 

 
En fængende manchet (1-2 linjer) 
 
I Netværk for Sundhed og Lokalsamfund søger vi på tværs af sektorer og arenaer at blive klogere på 
krydsfeltet mellem sundhedsfremme og nærmiljø ved både at besøge forskellige lokalområder, invitere 
spændende oplægsholdere og fylde viden og nye perspektiver i vores goodiebags! 
 
Fx hvad optager temagruppen: 
Netværket er optaget af at dele viden, udveksle erfaringer og inspirere til nye måder at fremme borgernes 
trivsel og sundhed – og dette særligt i konteksten af det lokalsamfund borgerne befinder sig i og er omgivet 
af. Vi er nysgerrige på mulige synergier på tværs af arenaer og sektorer, og nye veje til mobilisering og 
aktivering af lokalsamfundets mange forskelligartede ressourcer.  
 
Fx hvilket behov temagruppen indfrier? 
Temagruppen har som målsætning at samle en bred vifte af aktører, således at ny viden og nye erkendelser 
opstår på tværs – og således at der bliver mulighed for at lære af hinandens tilgange og perspektiver uanset 
om vi kommer fra kommuner, erhvervsliv, forskningsinstitutioner, foreninger eller ngo’er. Netværket skal 
være mere end konference/foredragsvirksomhed – det skal bidrage til aktive debatter og læring medens vi 
er sammen, hvorfor deltagelse også kræver, at vi alle er aktive og byder ind. 
 
Fx hvilke arbejde medlemmer kan deltage i, i temagruppen? 
I netværket genererer og deler medlemmerne praksiserfaring og forskningsbaseret viden – og alle 
medlemmer kan byde ind med enten ideer til emner eller egne præsentationer. Derudover ønsker vi at få 
syn for sag, hvorfor netværksmøderne forsøges afholdt i nogle af de lokalmiljøer, hvor der er eller har været 
konkrete indsatser, som vi kan lære af. Det sker typisk ved at lægge en gåtur ind i programmet, et møde med 
lokale beboere eller lignende, der kan bibringe netværket viden. Netværkets deltagere må meget gerne 
invitere netværket på besøg i eget område, eller komme med ideer til steder, vi kan besøge. 
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Lav en årsplan, der angiver mødeaktiviteten for det kommende år – denne skal være sekretariatet i hænde senest 
10. januar – men gerne før. Herefter tildeles temagruppen i alt 22.000 kr. til gruppens arbejde og forplejning i det 
kommende år. For at undgå at flere møder ligger samme dag: 
TJEK KALENDEREN, DA NOGLE TEMAGRUPPER ALLEREDE HAR MELDT DATOER IND FOR 2017. 
 

 
Mødets tema/fokus  

 
Målgruppe for mødet – 
hvem deltager fra 
medlemmerne?  

 
Hvordan er temaet 
relateret til Sund By 
Netværkets strategi?  

 
Tid og sted 

Interaktionen og koblingen 
mellem praksis og 
forskning i arbejdet med 
sundhed og lokalsamfund 
 
 
 

 Styrket faglighed og 
sundhed på tværs. 

26/01-2017 -
Boligområdet 
Ellemarken i Køge - 
Beboerhuset, Parkvej 
128, 8600 Køge 

Erfaringer fra SOL-
projektet på Bornholm og 
fokus på indsatsernes 
lokale synlighed, 
forankring og 
bæredygtighed 

 Ulighed i sundhed og 
sundhed på tværs 

14/06-2017 -Dideriks 
Veranda, 
Strandpromenaden 5, 
Sandvig - 3770 Allinge 

 
 
 
 

   

 

 

 

http://sund-by-net.dk/kalender/

