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Aktiviteter/temagruppemøder for Natur, Udeliv og Sundhedsfremme for år 
2019 

Kære temagruppeformandskaber, 
 
Vi vil gerne bede jer om at se et år frem, og melde ind til sekretariatet, hvornår I planlægger at afvikle aktiviteter/ 
temagruppemøder i 2019. Send retur til sekretariatet (post@sundbynetvaerket.dk senest 14. nov. 2018). Vi 
opdaterer kalenderen løbende, som vi modtager jeres tilbagemeldinger.  
 
Som vi 'plejer', tildeles hver temagruppe 22.000 kr. årligt til gruppens arbejde og forplejning. Det forventes, at der 
arrangeres 2-4 temagruppemøder pr. temagruppe i 2019. Husk på, at vi meget gerne opfordrer til, at I arrangerer 
temagruppemøder på tværs af netværkets temagrupper – se en oversigt over temagrupperne her, hvor I også 
finder kontaktoplysninger på formandskaberne for temagrupperne.  
 
Strategi med at hverve til formandsskabet: 
Kigge i Naturens Rige 3 kommunerne og evt. prikke relevante personer. 
 

 
Aktivitet/ temagruppemødets tema 
Angiv en kort teasertekst.  

 
Målgruppe  
Vi oplever, at det er en stor 
hjælp for netværkets 
koordinatorer, hvis I angiver 
professioner/afdelinger 
mødet er målrettet mod. 

 
Tid og sted 
Sted kan altid opdateres, 
men angiv gerne datoen 
for aktiviteten/ mødet. 

Natur og de ikke natur-parate borgere.  
Hvordan motiverer vi dem, der ikke kommer ud 
(unge - bredt fokus) 

• Team Succes  
▪ Team Green - Nordea 

fonden  
• 16-24 årige - en 

håndbog 
• Vejle, Odense, 

Århus, Roskilde og 
KBH 

▪ Evt. oplæg af Poul Skovhus 
oplæg om deres indsats i 
Naturens Rige 3 og ”Du er 
god nok projektet” 

▪  

Medarbejder i 
ungeenheder, 
beskæftigelse, PPL/PPR 
børn og unge, pædagoger i 
dagtilbud, skole og udsatte 
området, boligområder, 
friluftsvejledere, 
socialpsykiatrien, 
fritidsvejledere, 
sundhedskonsulenter 

1. kvartal  
Den 25. februar på Fyn 
eller i trekantområdet - 
Jylland 
 
Tovholdere:  
- Poul og Peter  

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
 

mailto:post@sundbynetvaerket.dk
http://sund-by-net.dk/temagrupper/
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Evt. Oplæg fra Syddjurs´ 
Naturens Rige projektet 
inkl. de unge selv.  

▪  

Naturmødet på Hirtshals den 23-25. maj 2019 
• Sund By Netværket og temagruppen 

Natur, Udeliv og Sundhedsfremme 
samarbejder med Friluftsrådet om 
aktiviteter på Naturmødet i Hirtshals.  

• I samarbejde med Friluftsrådet 
arbejdes der på at lave en: 

• 1) Debat 
• 2) Pop-up aktiviteter 
• 3) Fælles temagruppemøde med NUS-

gruppens medlemmer, Sund i Naturen 
kommunerne (10 koblet til 
Friluftsrådets projekt), medlemmer fra 
andre natur-netværk såsom: 
Sundhedsnetværket og Klog på 
Naturen. 
 

• Temaet for 
temagruppenmødet/eventen kunne 
være:  

•  Hvordan sætter vi naturen på den 
sundhedsfremmende dagsorden på 
tværs af forvaltninger. Det kunne 
overordnet evt. kobles på FNs 
verdensmål og de 6 Pér fra WHO for så 
at gøre det mere konkret i fht. konkret 
kommunale politikker og 
kerneopgaver i de enkelte 
forvaltninger 

 

Alle med interesse for natur 
og sundhedsfremme 

2 Kvartal 
Den 23-25. maj i Hirtshals 
– Jylland 
 
Tovholdere: 

-  Louise og Ida i 
samarbejde med 
Christina Bjørk 
Pedersen fra 
Friluftsrådet  

Praksis i naturen 
- Omvendt opbygning… på dette møde 

handler det om 80 % praksis og 20% teori 
- Kom og få konkret inspiration til at 

arbejder med borgerne i praksis i 
uderummet 

- Fx øvelser omkring icebreakers, 
teambuilding, lege, inspiration til 
funktionel træning, bål og 
friluftsaktiviteter 

 
I indbydelsen sættes der fokus på, at dagen er et 
mini-praksis-kursus for alle naturvante og ikke-
naturvante-medarbejdere. 
På dagen skal man:  

- Medbringe sine 2 bedste aktiviteter 

Praktikere i alle 
forvaltninger, der ønsker 
inspiration til arbejdet med 
borgere i naturen. Både 
erfarne og nybegyndere på 
området  

kvartal  
Den 12. september – 
Sjælland 
 
Tovholdere:  

- Peter og Poul på 
programmet 

- Ida på sted og 
forplejning 

 



www.sund-by-net.dk  3 

- Følges med minimum 1 kollega og gerne 
flere 

 

 
Ideer til 2020: 
Natur og NGOer/organisationer 

• RedBarnet - 
oplevelsesklubber/Sundhedsnetværket 

• Danmarks Naturfredningsforeninger - 
Naturfamilier 

• Hjerteforeningen 
• Kræftens Bekæmpelse 

 
 
 

  

 
 


