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Fællesmøde 2022 
Sund By Netværkets årlige møde mellem bestyrelse, koordinatorer og temagruppeforpersoner  
Fredag den 18. november 2022 kl. 10.00-15.30 i Torvehallerne i Vejle.  
 
Vi glæder os til at kunne byde jer alle sammen velkommen til et RIGTIGT fysisk Fællesmøde, hvor vi alle - 
temagruppeforpersoner, koordinatorer, sekretariat og bestyrelsesmedlemmer - mødes, arbejder og netværker. 
 
I år har vi en stor – og vigtig – udfordring foran os. Vi skal helt ind i netværkets dna og i fællesskab stille skarpt på 
temagruppearbejdet i Sund By Netværket. Er temagruppestrukturen stadig tidssvarende? Hvad er 
temagruppernes fornemmeste opgave? Hvad fungerer bedst i relation til at løse den, og hvordan kan vi forstørre 
det, som virker godt? Er sammenhængen mellem temagruppernes arbejde og netværkets strategiske 
pejlemærker i orden? Og skal vi have rusket grundlæggende i temagruppestrukturen, eller afspejler den netop 
den komplekse virkelighed, som det kommunale forebyggelsesarbejde udspiller sig i? Og hvordan sikrer vi, at 
temagruppearbejdet giver bedst mulig praktisk værdi?  
 
Program 
Kl. 09.30  Ankomst og let morgenforplejning 
 
Kl. 10.00  Fælles velkomst  

Vi hilser på hinanden       
Indflyvning til dagen  
• Hvem er Sund By Netværket og hvordan fungerer vores WHO forankring? 
• Healthier and happier cities for all… Verdensmål og de 6 P’er.  
• Don’t tell → DO 

 
Kl. 10.30 Inspiration udefra - Lokal bæredygtighed – kommunernes betydning for udviklingen af et 

bæredygtigt samfund. Refleksion og perspektiver med nationalt - og internationalt udsyn  
v/Laila Kildesgaard, fra ’Steder skaber folk’  
 

Kl. 11.45 Netværksskabende pause med snack 
 
Kl. 12.00 Temagruppestrukturen under lup v/sekretariatet 
 Overblik over og indblik i, hvad der sker i de forskellige temagrupper (se bilag inden vi mødes) 

Derpå kigger vi sammen med jer på jeres besvarelser af spørgeskemaundersøgelsen om at 
’fremtidssikre’ Sund By Netværkets temagrupper og sammenfatter jeres idéer og perspektiver 

 
Kl. 12.30 Netværksfrokost 
 
Kl. 13.30 Netværk på kryds og på tværs – v/sekretariatet   

En reflekterende gåtur med netværk og opgaver for krop og sjæl 
 
Kl. 14.00 Workshop om Sund By Netværkets temagruppestruktur 

v/sekretariatet 
 

Kaffe og kage serveres undervejs 
 

Kl. 15.15 Opsamling på dagen  
v/formandskabet for bestyrelsen Lene Bruun og Christian Fly Gregersen 

 
Kl.15.30 Farvel og tak for i dag  
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