
Idétræf 2019

Tidens tendenser og 
udvikling via partnerskaber





Motion og samvær
http://www.lofnet.dk/udvikling/
partnerskaber/motion-og-samvaer/

http://www.lofnet.dk/udvikling/


• Et livsstilskoncept i samarbejde med 8 LOF skoler i 2019.
9 mødegange fordelt på 5 moduler med fokus på motivation, 
motionsinspiration og madværksted med groft og grønt 
hverdagsmad. Undervisningskoncept med lærermanual, 
deltagermateriale og markedsføringsmateriale.

• Tilrettelagt som fleksibelt tilrettelæggelsesform.
• Markedsføringsindsats rettet mod særlige målgrupper.
• Samarbejde med kommuner og evt. patientforeninger som 

brobygningsforløb.





De første Vanebryderforløb er startet i Mariagerfjord i uge 
3/2019
- samarbejdspartnere er kommune og Hjerteforeningen
- midler fra den folkeoplysende udviklingspulje 18.000
- midler fra kommune med underskudsgaranti og et motionskort 
til alle deltagere
- intensiv fælles markedsføring 
- 3 intromøder med 110 deltagere
- 72 deltagere på 4 hold og desværre 16 på venteliste



https://lof.dk/vanebryderne







Temadage, foredrag og kurser
• Brobygningsforløb med 

motions og samværsaktiviteter 
• Fokuseret indsats i forhold til faldulykker –

balancetræning
• Rygskole – temadage og kurser
• Mental sundhed – temadage og kurser
• Madværksteder og spiseklubber
• Højskoledage – Kulturtallerken - Kulturkaffe
• Foredrag og debat





Definition på et partnerskab

Et partnerskab er et struktureret, forpligtende, 
gensidigt fordelagtigt og dialogbaseret 
samarbejde mellem organisationer fra 
forskellige sektorer, der ved at kombinere 
ressourcer og kompetencer arbejder sammen 
for at udvikle nye aktivitet.

Def. Center for frivilligt arbejde



Partnerskaber i LOF bygger på….
• Aktivt deltagelse omkring nye 

løsninger af velfærdsopgaver 
• Samskabelse – som bærende princip
• Lokal  synlighed
• Involvering af nye målgrupper 
• Flere økonomiske ressource
• Accept af, at der er nogle 

grundprincipper for samarbejde



Hvad kan LOF byde ind med?
• Vil det brede samarbejde
• Er kendt i lokalområdet 
• Administrativt set-up til kurser og arrangementer
• Markedsføring
• Undervisere
• Lokaler
• Økonomi
• Stor erfaring med partnerskaber og projekter
• Ressourcer til udvikling og ansøgninger



Hvad har vi lært om parterskaber i LOF?

Prioriteret indsats
Håndholdt sparring

Videndeling
Synlighed
Det nytter

Det tager tid
Gensidig respekt og 

forståelse for forskellighed



Vilje til vækst – hvad og hvordan?

Hvordan kan I udvide jeres aktiviteter 
med nye partnerskaber?
- Nævn 1-2 indsatser/partnere, som I 

finder relevante at arbejde videre 
med

Hvad skal der til for at komme videre 
med mindst 1 af de indsatser 
/partnere, som I peger på?
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