
Velkommen
til 

Krop og bevægelse i Naturens Rige

1. fælles workshop

Hindsgavl Slot



Første workshop i dag!

Netværk - inspiration- syv projekter - ressourcer 
- samskabelse - erfaringer

… og naturen 



• 56 kommuner (ud af 98) 

• Mere end 70 % af den danske 
befolkning bor I en Sund By 
Netværks Kommune – flere end 4 
millioner danskere 

• På tværs af landets 5 regioner

• Sund By Netværket blev grundlagt i 
1991 og har siden etableringen 
været aktivt medlem af WHOs
European Healthy Cities Network

• Udvikler praksisfeltet – tæt på 
borgeren – på tværs af fagområder

Hvem er Sund By Netværket?



Participation Places Prosperity People PlanetPeace

En Sund By
(a happy and 
healthy city)

Næste WHO Healthy Cities fase (2019-2023)



 Sunde arbejdspladser (1991)

 Fysisk aktivitet (2002)

 Mad og måltider (2002)

 Tobak (2005)

 Faldforebyggelse (2005)

 Alkohol (2007)

 Beskæftigelse og sundhed (2014)

 Mental sundhed (2014)

 Natur, udeliv og sundhedsfremme 
(2015)

 Sundhed og lokalsamfund (2016)

 Ledernetværk (2016)

 Dokumentation og evaluering (2016) 

 WHO Healthy Cities (2017)

 Seksuel sundhed (2018)

 Det gode ungeliv (2018)
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Temagrupperne er netværkets hjerte
Gratis deltagelse for alle medarbejdere i netværkets medlemskommuner



Og vores projekter… på tværs af kommunerne

Sundhedsfremmepuljen og fonde:

• Rygestop på dit sprog – om udvikling af rygestoptilbud til borgere 
af anden etnisk oprindelse end dansk (14 kommuner)

• Sunde Borgere – Om vidensdeling af de bedste cases og indsatser 
på sundhedsfremme- og forebyggelses-området- Udvikling af 
videnskabelon, metode og konkrete værktøjer

• Byens Rum – Om kortlægning og udvikling af konkrete projekter i 
lokalområderne – alt sammen med borgeren i centrum og ved 
styrepinden (14 kommuner)

• Naturens Rige og Krop og bevægelse i Naturens Rige – om brug 
af naturen i det sundhedsfremmende arbejde (7 + 9 kommuner)

• ABC for mental sundhed – om at ”Gøre noget aktivt. Gøre noget 
sammen. Gøre noget meningsfyldt”

Læs mere på www.sund-by-net.dk/projekter

http://www.sund-by-net.dk/projekter


Naturens Rige

• Naturen har et kæmpe sundhedsfremmende potentiale 

• Naturen inviterer til samarbejde på tværs af 
forvaltningsområder

• Naturen appellerer til fællesskab, samarbejde og 
involverende deltagelse

• …derfor Naturens Rige!

• Krop og bevægelse i Naturens Rige er finansieret af 
Sundhedsfremmepuljen 2018-2019



Krop og bevægelse i Naturens Rige

• Finansieret af Sundhedsfremmepuljen 2018-2019

• 7 kommuner: Billund, Faaborg-Midtfyn, Hedensted, Ikast-Brande, 
København, Lolland, Syddjurs

• Aktionslæringsforløb

• lokale projektforløb

• 4 fælles workshops

• Praksis og forskning – vi vil gerne blive klogere

• I dag: rammen for projektet, mindset og naturen!

• Næste gang: mere fokus på evalueringsværktøjer og metoder 



Projekt-teamet

• Christa Breum Amhøj, leder af center for virksomhedsledelse, CBS

• Simon Høegsmark, naturvejleder og forsker, Naturama og 
psykologisk institut, SDU

• Søren Andkjær, lektor, ph.d. og ansvarlig for friluftsliv på Institut for 
Idræt og Biomekanik, SDU 

• Merethe Jelsbak Raundahl, forkvinde i Sund By Netværkets 
temagruppe Natur, udeliv og sundhedsfremme og 
sundhedskonsulent i Viborg Kommune

• Louise Dal, projektleder i Sund By Netværket.

www. sund-by-net.dk/projekter/krop-og-bevaegelse-i-naturens-rige/


