
Naturtræning og
fællesskab for
mænd over 60 år

Vær med til at skabe aktiviteter for mænd i 
samarbejde med DGI, Frivilligcenter 
Hillerød og Hillerød Kommune 

www.dgi.dk/mandeholdet  

 

Bliv partnerskabsforening! 



Rigtig mange mænd er aktive og lever et godt liv – særligt mens de har travlt med

arbejde og familieliv. For en del sker der dog det, når de forlader arbejdsmarkedet, 

at de bliver inaktive, ikke rigtig får taget sig sammen eller får lyst til at komme ud og

være sammen med andre.

DGI, Frivilligcenter Hillerød og Hillerød Kommune søger lokale sociale netværk og

idrætsforeninger, der vil indgå i et samarbejde om ”Gå i naturen” og ”Træn i naturen”

for mænd over 60 år i Hillerød. Som medvirkende forening bidrager I til at opbygge

og tilbyde aktive fællesskaber for mænd – med mulighed for at fortsætte aktiviteten i

egen forening efter endt forløb. Vi har et særligt fokus på, hvordan vi får motiveret

mænd, der er inaktive og i risiko for ensomhed eller mistrivsel, til at deltage i

aktiviteterne og komme med i fællesskabet.

Indsatsen bygger på det succesfulde Hold Hjernen Frisk naturtræningskoncept, som

er udviklet i samarbejde med Københavns Universitets Center for Sund Aldring. Her

viser forskning, at fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige

elementer for at styrke ældres sundhed og trivsel. 
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Som partnerskabsforening får I:

Mulighed for at udvikle aktiviteter særligt målrettet mænd

Nye medlemmer (både aktive og frivillige)

Fastholdelse af mænd i foreningen

Synlighed

Netværk med DGI, frivilligcentret, kommuner og andre foreninger

Kompetenceudvikling og uddannelse af frivillige trænere/ledere i foreningen

Det forventes, at foreningen bidrager med:

Rekruttering af frivillige trænere til mandeholdene

Rekruttering af deltagere til mandeholdene

Deltagelse i 2-3 partnerskabsmøder årligt med DGI, frivilligcentret, kommunen og

andre foreninger

Synliggørelse af mandeholdene på foreningens kommunikationskanaler

Deltagelse i en vidensdag i opstarten

Deltagelse og bidrag til projektets udvikling og læring

 

Vil du vide mere:

Så ring eller skriv til: Anette Nielsen, tlf. 2750 8037, 
info@frivilligcenter-hillerod.dk. 
Læs mere på: www.dgi.dk/mandeholdet
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www.dgi.dk/mandeholdet 
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