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Temagruppemøde i Sund By Netværkets Temagruppe om Mænds 

Sundhed 

I samarbejde med Forum for Mænds Sundhed 
 

Tema: Mænds Sundhed - opstart af en ny gruppe! 

Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 KBH. S. 

Dato: 5. april kl. 09:30-15.00 

Program:  
 
Kl. 09.30 – 10.00:  Vi lander 

Kaffe/te og en bid brød. 

Kl. 10.00 – 10.20:  Sund By Netværket byder velkommen. Hvorfor starter vi denne temagruppe i Sund 

By Netværket? v/Jan Andersson, Specialkonsulent i Sund By Netværkets 

sekretariat. 

Kl. 10:20 - 10:40:  Status på mænds sundhed og baggrund for hvorfor Forum For Mænds Sundhed er 

involveret i temagruppen. 

v/Mie Møller Nielsen, sekretariatsleder i Forum for Mænds Sundhed 

Kl. 10.40 – 11.00:  Hvordan bliver man sundmandkommune? 

v/Katrine Blom, projektansvarlig i Forum for Mænds Sundhed 

Kl. 11.00 – 12.00: Målgrupper af Mænd introduktion 4 målgrupper af mænd i fire projekter. 

- Far - i projekt Far på Barsel 
- Sårbare mænd – i projekt Kom ud, mand! 
- Mænd på arbejde – i projekt Bedre mental sundhed 
- Ældre mænd – Mænds Mødesteder som inkluderende og bæredygtige 

fællesskaber 
Hver målgruppe og projekt vil blive præsenteret af projektansvarlige for Forum for 
Mænds Sundhed. Derefter vil der være mulighed for at drøfte de forskellige 
målgrupper i plenum. Det tænkt som videre inspiration for temagruppens arbejde 
 

Kl. 12.00 – 12:40: FROKOST 
 
Kl. 12:40 – 13:00 ”Ha’ det godt for mænd” 

Eksempel på en kommune der arbejder med målrettede tilbud til mænd, i Vejle 
Kommune.  
v/Majbritt Damgaard-Eilsø, Sundhedskonsulent, Vejle Kommune   
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Kl. 13:00-13:30- Mænds Mødesteder - Elefanthuset 

Et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og Københavns Kommune.  
Det gode eksempel på hvordan mandefællesskaber kan styrke mænd der har eller 
har haft kræft. 
v/Jef Holm-Hansen, fra Mænds Mødesteder Elefanthuset 
 

Kl. 13:30 – 13.45  Koffein og kage - stræk ben 
 
Kl. 13.45 – 14:45 Hvad skal vi arbejde med i temagruppen fremadrettet? 

En faciliteret workshop, hvor I som deltagere får mulighed for at komme med jeres 

input til hvad vi skal sætte på dagsorden og arbejde med i temagruppen. Gør dig 

også gerne overvejelser om hvorvidt du kunne tænke dig at være med i 

formandskabet og være med til at sætte fremtidig retning og fokus for 

temagruppen. 

Kl. 14:45-15:00 Opsamling og tak for i dag   
 
 
 

 


