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Fælles temagruppemøde i Sund By Netværkets temagrupper  

Fysisk Aktivitet & Natur, udeliv og sundhedsfremme  
 

Tema: Fysisk aktivitet i naturen  

 

Tid: Tirsdag den 28. september kl. 10-15.30 

og uofficielt program til Østre Søbad og 

mountainbike til kl. 17.030. 

 

Sted: Medborgerhuset Lunden sal 1, 

Vestergade 74, 8600 Silkeborg.  

 

 

Find vej: 
https://www.google.com/maps/place/Medborgerhuset+Lunden/@56.1660387,9.5325593,15z/data=!4m8!1m2!2m1!

1slunden+silkeborg!3m4!1s0x0:0x19841a83481f7bc1!8m2!3d56.1661627!4d9.5344055   

 

 

Program:  
 

Kl. 10.00 – 10.30:  Velkomst, præsentationsrunde og come together v/formandskaberne og Silkeborg 

Kommune  

Peter Vestergaard (Vejle Kommune), Peter Gjerndrup Aagaard (Gladsaxe 

Kommune) og Kaspar Ginnerup Knudsen (Silkeborg Kommune) byder velkommen til 

dagen og ryster os sammen. Der bliver serveret kaffe/te og en bid brød.  

 

Kl. 10.30 – 10.40:  Seneste nyt fra Sund By Netværkets sekretariat v/Louise Dal 

 

Kl. 10.40 – 11.40:  Oplæg fra Silkeborg Kommune om koblingen af natur, outdooraktiviteter og 

velfærd v/Simon Hartwell Christensen, Silkeborg Kommune 

 Silkeborg Kommunes outdoorteam fortæller om, hvordan man arbejder med at 

koble natur og outdooraktiviteter med løsningen af kommunale 

kernevelfærdsopgaver. I oplægget vil I høre om det strategiske arbejde med anlæg 

såvel som aktiviteter og indsatser. I vil desuden høre om, hvordan man arbejder 

med synergier på tværs af forskellige velfærdsområder. 

  

 

Sund By sekretariatet 

c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 

2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
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Kl. 11.40 – 12.45: Aktiviteter udendørs v/Kaspar Ginnerup Knudsen, Silkeborg Kommune  

 Vi bevæger os ud i den bynære natur, og får inspiration vi kan tage med hjem til 

egen organisation. Hør kort om hvordan vi får forskellige målgrupper ud i naturen 

og mærk det på egen krop. Denne del indebærer fysisk aktivitet og sved på panden.   

 

Kl. 12.45 – 13.45:  Frokost og netværk 

 

Kl. 13.45 – 14.45:  Korte oplæg om at nå andre målgrupper gennem aktiviteter i naturen v/Peter 

Gjerndrup Aagaard (Gladsaxe Kommune) 

 

   Oplæg fra Virklund Outdoor v/Thomas Hviid Madsen, Virklund Outdoor 

Virklund Outdoor har skabt et byfællesskab med udgangspunkt i outdooraktiviteter, 

og er en forening, der bl.a. har succes med familieidræt i naturen. Hør 

praksiseksempler på hvordan de er startet op, hvordan de er organiserede og hvad 

de har succes med. 

 

   Oplæg om hverdagsaktivitet og friluftsliv i byens landskab og opland v/Merethe 

   Jelsbak Raundahl, Silkeborg kommune  

   Hvordan kan vi strukturelt og rammesættende sætte fokus på og bringe naturens, 

   udelivets og friluftslivets potentialer i spil i byens landskaber og opland?   

   Sammenhængende stisystemer, regnvandsbassiner og børneskove/børnenatur er 

   konkrete eksempler, der vil blive belyst i oplægget.  

 

Der serveres kaffe og kage. 

 

    Spørgsmål og diskussion i plenum  

 

       

Kl. 14.45 –15.30 Proces med fælles vidensdeling og erfaringsudveksling v/Merethe   

   Jelsbak Raundahl, Silkeborg kommune 

Med udgangspunkt i dagens oplæg deler vi viden og erfaringer, så du får inspiration 

til konkrete handlinger med hjem til dit arbejde i kommunen. Alle deltagende 

kommuner har mulighed for at byde ind med deres måder at arbejde med 

sundhedsfremmeindsatser i naturen med fokus på fysisk aktivitet for at nå nye 

målgrupper…  

 

 

Refleksionsspørgsmål/hjemmeopgave: 

Medbring det gode, konkrete eksempel fra din egen kommune – så vi kan inspirere 

hinanden: hvordan arbejder din kommune med sundhedsfremmeindsatser i 

naturen (med fokus på fysisk aktivitet) for at nå nye målgrupper, som ellers kan 

være svære at aktivere? 
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Kl. 16.00 – 17.30: Tur til Østre Søbad og mountainbike i Vesterskoven v/Kaspar Ginnerup Knudsen  

 Det officielle program for dagen slutter her, men vi har mulighed for at fortsætte 

mere uformelt og i bedste netværksstil. Vi besøger det nybyggede Østre Søbad i 

Silkeborg med 

mulighed for en 

frisk dukkert i søen 

(husk badetøj og 

håndklæde).  

 

 Der vil også være 

mulighed for en tur 

på mountainbike 

hvor vi viser vej i 

den nærliggende 

Vesterskov, der har noget nær Danmarks sprødeste spor. Vi har mountainbikes og 

hjelme I kan låne (husk tøj og sko til bevægelse). Turen er på eget ansvar.  

– I et tempo og en længde, hvor alle kan være med! :-) 

 

 Send en mail til Peter Aagaard (pegjaa@gladsaxe.dk) hvis du vil med og hvis du skal 

låne en mountainbike og en hjelm. Du skal også være velkommen til at medbringe 

din egen mountainbike og udstyr.  

 

 

 

 

 

 

mailto:pegjaa@gladsaxe.dk

