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”I mine øjne spiller fitnesskulturen alt for 

meget på den dårlige samvittighed og ikke på 

glæden ved at motionere (…) Fitness er 

simpelthen ikke sjovt nok.” 

”Fitness er ikke bare sjovt, det er også sundt 

og vigtigt for et længere liv med større 

livskvalitet”













”Livskvalitet kan ikke gøres op på et regneark, 

og kulturpolitik er et holdningsspørgsmål.” 

(Leif Mikkelsen, 1998). 

”Der er behov for at synliggøre og arbejde 

tydeligere med idrættens værdi for 

samfundet.”

(DIF’s politiske program 2015-2020)







Motionsidræt i centrum

DIF DGI

Badminton Cykling Floorball Fodbold Fitness

Håndbold
Kano og 

kajak
Svømning Løb Senior

Parasport
og idræt for 

sindet
Tennis Volley Petanque Gadeidræt



Tallene



Partnerskaber

• Friluftsrådet

• Ældre Sagen

• DFHO

• Kræftens Bekæmpelse

• Kommuner

• M.fl.





Hvad er en 
visionskommune?

En visionskommune er en 

kommune, der bevidst i hele 

kommunens virke arbejder for at 

få flest muligt mennesker til at 

være fysisk aktive gennem 

indsatser på alle 

forvaltningsområder, der kan 

spille ind i forhold til målet

5 årig aftale



Implementering

• Lokal projektleder

• Pol. styregruppemøder

• Adm. styregruppemøder



Ambitiøs målsætning

Idrætsdeltagelsen skal stige 

med min. 10 % 

Mål for antallet der skal 

aktiveres gennem 

foreningslivet



Fokuserede indsatser

Målgrupper og arenaer identificeres gennem 

data fra den enkelte kommune.

Eksempler på målgrupper og arenaer:

• Teenagere

• Borgere med ingen eller kort uddannelse

• Seniorer

• Skoler og institutioner

• Idrætsfaciliteter

• Arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner





”26.000 
besvarelser medfører bedre 

grundlag for viden



Bevæg dig for Livet 
Lejre
Oplæg på KL-temadag 

”Flere i Bevægelse og i trivsel” d. 22. 

november 2019



Visionskommuner i Danmark 



Vores Sted

Lejre Kommunes vision

Det gode liv på landet

49 landsbyer

Smuk natur med gode muligheder









Udvalgte målgrupper og rammevilkår 



Startskud - workshop



Borgernes postkort til BDFL



Organisering

§17, 4 udvalg

Administrativ styregruppe + ad hoc

Advisory Board - følgegruppe

Netværksorganisering

”Sager der samler” - borgeren som 

udvikler



Hvad vil vi i Lejre Kommune?

.

5 år

75 % = 3400 flere aktive generelt

50% = 2500 i foreningsregi



”Vores projekt”

• Vedtaget af byrådet – En tværgående opgave – En tværgående organisering

• Prioriteret i budget 2020 - 2024

• Bevægelse og fællesskab kan gøre en forskel på tværs af forvaltninger og kerneopgaver



Gåværter med formidling – en oplevelse i naturen

• Nationalparken vil gerne have flere ud i naturen

• BDFL vil gerne have flere aktive

• Der er stor efterspørgsel og ønske om platform for gåture/vandring

• Bibliotekerne vil gerne have bøgerne og læring ud af biblioteket

• Museet vil gerne fortælle

• ”Natureventyr” har produktet

• Skoler og daginstitutioner vil gerne finde muligheder for læring i bevægelse

• …



You Turn

Livsstilsrelaterede sygdomme

En ildsjæl

En forening

Sundhedsafdelingen

DGI´s uddannelse



Fællesskab og Motion

Fællesskab og Motion – projektansøgning

Satspuljeansøgning – Jobcenter, Sundhedscenter, Fritid og Kultur og partnerskab med 10 
foreninger

Projektets formål er at give borgere, der deltager i kommunale sundhedstilbud og/eller kommunale 
beskæftigelsestilbud, en mulighed for at være fysisk aktive eller foreningsaktive i et 
idrætsforeningstilbud. Tilbuddet er en opfølgning på/supplement til de kommunale tilbud, og skal 
medvirke til at styrke borgerens sundhed både fysisk og mentalt samt kompetenceudvikle.





Indsatser i Bevæg dig 
for livet - Senior

Nyetableret indsatser

• Motionsfodbold

• Fodboldfitness

• Håndboldfitness

• Tennisforløb

• Naturtræning og Hold hjernen frisk

• Cykelgruppe

• Løbe/gå-gruppe

Øvrige indsatser:

• DRONTEN på plejecentre

• Skubberne

• Kulturpedalerne



Gadeidræt

• ”Vores Skaterpark” i Lejre

• Byfornyelsesprojekt Hvalsø

• Rasmus på 13 fra Kirke Hyllinge

• En slidt rampe i Ejby

• Temamøde

• DGI

• GAME

• Alle interessenter

• Netværk BDFL Gadeidræt



Bevægelse og fællesskab 
for alle og med alle

Vi kan og vil samarbejde med alle, hvad end 

de har en eksisterende indsats det kan give 

mening at tænke bevægelse og fællesskab 

omkring, eller vi sammen skal tænke helt nye 

tanker!



Spørgsmål?

Kontaktoplysninger

Rikke Hjulmand

Bevæg dig for livet - Projektleder

Rihj@lejre.dk

Tlf. 20 37 17 82

mailto:jeppe.ostergaard@99454545.dk

