
   

 

 

Februar 2022 

Invitation      

Velkommen til Naturfriske fællesskaber 

Sund By Netværket og Friluftsrådet tilbyder nu ti kommuner at blive en del af ’Naturfriske fællesskaber’, 

hvor opgaven er at få endnu flere danskere ud i naturen og ind i meningsgivende fællesskaber til 

gavn for folkesundheden. Det at være ude i naturen kan noget særligt, og det kan bidrage til løsnin-

gen af nuværende og kommende folkesundhedsudfordringer.   

Derfor skal din kommune være med 

Sundhedsudfordringerne og den stigende mistrivsel kalder på nye løsninger og hvis vi skal lykkes 

med at styrke folkesundheden, skal kommuner og civilsamfund arbejde endnu tættere sammen. DIN 

kommune får her chancen for at afprøve, hvad fællesskabende aktiviteter i naturen kan i forhold til 

mere traditionelle sundhedsindsatser og for at afprøve samskabelse i praksis. Det betyder, at kom-

muner og civilsamfund – undervejs i projektet – udvikler lokale sundhedsindsatser sammen med 

borgerne. Vi forventer, at samskabelsen har positiv betydning for motivation, deltagelse og fasthol-

delse i sundhedstilbud.  

Hvad går det ud på? 

I de næste 1½ år vil ti kommuner udvikle lokale, fællesskabte sundhedsfremmeindsatser i naturen og 

på den måde bidrage til løsningen af nogle af de voksende sundhedsudfordringer. Vi kobler anbefa-

lingerne fra evalueringerne af Sund By Netværkets Naturens Rige og Friluftsrådets Sund i Naturen og 

har en begrundet formodning om, at vi med disse erfaringer, og de to organisationers forskellige 

kompetencer, kan skabe lokale tilbud der: 

- øger deltagernes sundhed og trivsel 

- lykkes med at motivere målgruppen til deltagelse og fastholdelse i sundhedsfremmende 

indsatser 

- bidrager til øget lokal kapacitetsopbygning og forankring af sundhedsfremmende indsat-

ser via natur og friluftsliv 

 

Hvad får I? 

- Et guidet aktionslæringsforløb i perioden juni 2022 til oktober 2023, der fører jer gennem arbejdet 

med at udvikle og etablere lokale, fællesskabte sundhedsfremmeindsatser, der gør brug af natur og 

friluftsaktiviteter. Aktionslæringsforløbet trækker metodisk på WHO’s bearbejdning af verdensmå-

lene ud fra et folkesundheds-perspektiv til de 6 P’er: Planet, Peace, Prosperity, People, Participation, 

Places 

- Kvalificeret indsigt i sammenhængen mellem natur og sundhed 

- Brobygning til foreninger - så flere borgere, som har deltaget i korterevarende sundhedsindsatser, 

får mulighed for at komme ud i et meningsskabende foreningsliv  

- ’Naturfrisk Lab’, med adgang for alle kommuner – og som kan give alternative muligheder for spar-

ring og samarbejder. Læs mere i vedhæftede projektbeskrivelse 

- Netværk på tværs i egen kommune, og med aktionslæringsgrupper i andre kommuner 

- Udvikling af ny viden til gavn for fremtidigt sundhedsfremmearbejde og forskning på området 



 

 

Overordnet omfatter projektforløbet seks fælles workshops – fire fysiske og to virtuelle, samt en afslut-

tende (og fremadskuende) inspirationskonference. Læs mere i medsendte projektbeskrivelse og forløbs-

beskrivelse. 

 

Hvad skal kommunen levere? 

- En engageret aktionslæringsgruppe, der har energi og mod på at bruge sig selv og hinanden 

igennem projektforløbet og som løbende arbejder med projektet, og udviklingen af de lokale 

sundhedsfremmeindsatser hjemme i kommunen 

- En aktionslæringsgruppe, som er indstillet på at bidrage til vidensindsamling og evaluering af 

projektet – bl.a. ved at stille sig til rådighed for de deltagende forskeres interviews og data-

indsamling 

- Ledelsesopbakning - og gerne forankring af de udviklede indsatser 

- Aktionslæringsgruppens deltagelse på alle workshops, hvortil omkostninger til transport af-

holdes af den enkelte kommune 

- Tidsforbrug: 15-20 månedlige arbejdstimer pr. deltager i aktionslæringsgrupperne fra juni 

2022 frem til oktober 2023 

- Der er ingen direkte udgifter forbundet med deltagelse 

 

Hvem styrer slagets gang? 

Projektet afvikles i et samarbejde mellem: 

Maren Ottar Hessner, Friluftsrådet 

Louise Dal, Sund By Netværket 

Tine Thorsboe, Sund By Netværket 

Naturfriske fællesskaber er finansieret af Udlodningsmidler til Friluftsliv administreret af Friluftsrå-

det. 

Hvordan kan vi komme med? 

Alle kommuner kan ansøge om at deltage i projekt Naturfriske fællesskaber Udfyld ansøgningsskemaet 

(medsendt som word-fil) og send det til: post@sundbynetvaerket.dk senest mandag den 2. maj 2022.  

Har du spørgsmål, eller bare lyst til at høre mere om projektforløbet, er du selvfølgelig meget velkom-

men til at kontakte os. Du har også mulighed for at deltage - helt uforpligtende - på Interessedagen for 

både kommuner og foreninger: Det sker på Vejle Center Hotel tirsdag den 5. april kl. 14:30 – 17:00. 

Programmet er vedhæftet mailen, hvor I også kan se, hvordan I tilmelder jer.  

 

 
Gode hilsner - på vegne af Sund By Netværkets sekretariat, Friluftsrådet og hele projektholdet  
 
Maren Ottar Hessner og Tine Thorsboe 
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