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Sund By Netværkets temagruppe for fysisk aktivitet  
 

Tema: Organisering af brobygning fra kommunale tilbud til civilsamfundets motionsfællesskaber 

(målgruppe voksne) 

 

Tid: 13. juni, 2022. kl. 10 – 15.30  

 

Sted: Telefonhuset i København, Borups Allé 41, 2200 København  

 

Find vej: Metroen kører direkte fra Københavns Hovedbanegård til Nuuks Plads Metro Station. 

Derfra er der 500 meters gang.  

 

 

Program:  
 

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

Københavns Kommune  

Dennis Laursen (Viborg Kommune) og Kristine Wagner (Københavns Kommune) 

byder velkommen til dagen og ryster os sammen. Der bliver serveret kaffe/te og en 

bid brød.  

 

Kl. 10.30 – 12.15:            Oplæg og workshop om brobygning i en idrætskontekst v/ Signe Engdal, Center 

for Holdspil og Sundhed 

 - Præsentation af rapport ”Implementering af brobygning” med centrale 

konklusioner  

                                            - Workshop med nyt værktøj: Brobygningshjulet. Herefter Gruppearbejde med 

selvvalgt case.  

 

Kl. 12.15 – 13.00:  Frokost og netværk  

 

Kl. 13.00-13.15 Seneste nyt fra Sund By Netværkets sekretariat v/ Jan Andersson   

 Jan giver en kort status og seneste nyt fra sekretariatet.  

 

 

Sund By sekretariatet 

c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 

2300 København S. 

post@sundbynetvaerket.dk 
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Kl. 13.15 – 14.00: Erfaringer med brobygning – afsæt i et strategisk samarbejde mellem Kultur- og 

Fritidsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen v/Kristine Wagner og 

Rene Andersen  

- Oplæg fra Københavns Kommune om samarbejde på tværs af to forvaltninger 

omkring brobygning fra kommunale tilbud til (idræts)foreninger og fællesskaber 

Strategisk arbejde med brobygning og fastholdelse i Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen v/Kristine Wagner  

                                           - Københavns Kommune præsenterer foreløbige erfaringer med at sætte fokus på 

brobygning og fastholdelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.  

 

Kl. 14.00-14.15  Pause med kaffe/kage/frugt  

 

Kl. 14.15 – 15.00:  To korte oplæg (15-20 min) fra forskellige aktører om barrierer for og succes med 

brobygning i praksis 

Oplæg 1: Odsherred Kommune og Marie Lønberg fra TrygFondens Center for Aktiv 

Sundhed ved Rigshospitalet, vil fortælle om deres erfaringer med 

samskabelsesprocessen mellem borgere, civilsamfund og kommune i forbindelse 

med brobygningsprojektet Aktive Fællesskaber 

 

   Oplæg 2: Et foreningsperspektiv på samarbejde med kommunen 

 

    Inkl. Spørgsmål og diskussion i plenum  

       

Kl. 15.00 –15.30 Proces med fælles vidensdeling og erfaringsudveksling /v Dennis Laursen 

Med udgangspunkt i dagens oplæg faciliteres en proces med fokus på at dele 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 

forskellige tilgange til at arbejde med brobygning 

 

 

Kl. 15.30  Tak for i dag  

 

 

  

Links til materialer og inspiration – Læs meget gerne rapporten inden mødet. 

 

1. Center for Holdspil og Sundhed, Implementering af brobygning: 

https://holdspil.ku.dk/nyheder/2020/rapport-implementering-af-

brobygning/WEB_Implementering_af_brobygning.pdf 
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