
Et projekt, som jeg gerne vil fortælle andre om… 
 

Mit navn  Jette Søgaard Hansen 

Min kommune Sønderborg Kommune 

Mail jthe@sonderborg.dk 

Projektets navn  ”Er du klar, mand?” 

Sundhedsområde  I projektet er der fokus på:  
- Sociale fællesskaber 

- KRAMS (kost, rygning, alkohol, motion og 
stress)  

Målgruppe  

fx ældre kvinder, 
førskolebørn, mænd i 

40’erne   

Målgruppen er: 

- Mænd med livsstilsudfordringer og/eller 
mentale helbredsudfordringer.  

Intern organisering:  

fx i samarbejde med børne-  
familieafdelingen, ældre 

afdelingen, på tværs af 
kommunen 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem:  

- Sundhedscentret 
- Staben i forvaltningen Borger, 

Beskæftigelse og Sundhed.  
 

Derudover samarbejdes med Naturskolerne i 

Sønderborg Kommune.  

Eksterne 

samarbejdspartnere:  
fx i samarbejde med privat 

organisation, lokalt 
netværk, en anden 

kommune 

Eksterne samarbejdspartnere kan være:  

- Foredragsholdere  
- Lokale fitnesscentre  

- Sportsforeninger 

Beskriv projektet kort 
 Metode 

 Implementering 
 Effekt 

 Økonomi 

”Er du klar, mand?” er et forløb, der består af 
en camp og efterfølgende 19 mødegange. Der 

er planlagt 10 hold frem til år 2019.  
 

Der rekrutteres hold på 15 mænd. 
Rekrutteringen sker gennem ugeavisen, 

facebook, radiosport, flyers, informationsmails 
til virksomheder, reklame på byportene. 

Derefter visiteres mænd gennem en samtale på 
Sundhedscentret.  

 
Campen har fokus på fysisk aktivitet og sociale 

fællesskaber. Under campen, som varer 24 

timer, afholdes forskellige udendørsaktiviteter 
herunder fysisk træning, madlavning og 

konkurrencer. Projektlederen står for den 



overordnede organisering og styring. Campens 
øvrige aktører og aktiviteter er: 

- En sundhedsvejleder, der formidler viden 

om KRAMS og afholder løbende aktiviteter 
og konkurrencer 

- En naturvejleder, der klargør telte og 
tilbereder bålmad sammen med mændene 

- En træner, der laver udendørs fysiske 
aktiviteter og konkurrencer 

- En foredragsholder, der holder oplæg om 
motivation og livsstilsændringer 

 
Efter campen deltager mændene i et forløb med 

forskellige former for fysiske aktiviteter fx body 
pump, boksning, klatring, disk golf, roning, 

fysisk aktivitet i skoven m.m.  
 

Mændene mødes 1-2 timer én gang om ugen i 

16 uger, samt 1-2 timer én gang om måneden i 
de efterfølgende tre måneder.  

 
Den første midtvejsevaluering gennemføres i 

januar 2018. Der forelægger derfor endnu ingen 
evaluering, men der har været rigtig gode 

tilbagemeldinger på holdene.  
 

Der er afsat ca. 34.000 kr. pr. camp. Beløbet 
dækker blandt andet afholdelse, udgifter til 

foreninger og fitnesscentre, mad og forplejning, 
ydelser fra forebyggelsesenheden og materialer.  

Andet vigtigt i forhold til 

projektet? 

”Er du klar, mand” er en del af projektet ”Sund 

Mand Sønderborg”, der består af i alt tre 
indsatser: 

1. ”Er du klar, mand?” 
2. Mens Health Week 

3. Mænds mødesteder 

Læs mere om projektet 

på (www eller medsend 

materiale) 

https://sonderborgkommune.dk/borger/tilbud-

til-maend 
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