
UDRULNING AF GRIB LIVETS NÆRMILJØER 
 

SKABELON 
 
 
 
SETTINGEN  
HVOR? 
Herunder 
sammenhængen i 
supersettingen 
 

Gilleleje Bibliotek i Kulturhavnen  
(organisatorisk forankring: Center for Kultur, Fritid og Turisme) 
 
Supersetting: 
Eventen/ eventsne skal gerne have så mange tråde ud i lokalsamfundet som 
muligt og knytte an til såvel civilsamfund og også meget gerne erhvervsliv for 
at få events og løb op at stå – mange kræfter på tværs skal løfte. 
 

Dato for opstart 
 

Planlægning starter op i september 2017. Der er idrætsrådsmøde den 18. 
september, hvor idéen kan diskuteres med rådet.  
 

IDEEN  
HVAD? 
Herunder det 
sundhedsfremmende 
perspektiv 
 

Udvikling og gennemførelse af en event og evt. flere småevents gennem 
udvalgte byer i kommunen, hvor hver by selv har værtsskabet for sin egen 
event.  
 
Foreninger skal inddrages i udvikling af ideen, og i det omfang det er muligt 
kan også erhvervsliv og lokalsamfund inddrages. På denne vis skabes der 
større fællesskab og sammenhold – også i selve udviklingen af idéerne.  
 
Eventsne kunne eventuelt koble sig til alle vores stier og vandreruter, koble til 
Nationalparkideen, Pilgrimsruten, VisitNordsjælland, kommunes 
gastronomiske landkort e.l.  
 
Fællesskaber og mental sundhed er det primære sundhedsfremmende aspekt i 
tiltaget. Settingen i kantinen på CBB kan evt. understøtte ved at levere mad og 
drikke til arrangementerne – eller Gribskov Spisekammer kan være 
gennemgående aktør for lokale fødevareoplevelser ved eventsne. Det er 
afgørende, at der skabes en fælles fortælling, som alle arrangementerne kobles 
op på (sikres via kommunikationssporet). 
 

HVORFOR? 
 

Samtidig med at borgerne bevæger sig (enten løb, gang, løbehjul, cykel e.l.) skal 
en eller flere events bidrage til sammenhæng i lokalsamfundet. Det sker både 
ved selve gennemførelse events blandt deltagerne – men især i planlægningen 
og tilrettelæggelsen, som vil sætte såvel lokale foreninger og civilsamfundene 
som erhvervsliv sammen om bordet. 
 

ORGANISERING  
HVEM? 
Målgrupper 
 

Alle borgere i kommunen 
 
 

Chefansvarlig 
 

Kirsten Frandsen, Centerchef for Center for Kultur, Idræt og Turisme 
(projektejer) 
 

Organisering Kirsten Frandsen sidder med i Styregruppen for programmet og i 



 Ressourcegruppen. 
 
To medarbejdere fra biblioteket er allerede medlem af 
Sundhedsfremmenetværket. En medarbejder fra Center for Byer, Erhverv og 
Ejendomme samt en fra Center for Teknik og Miljø kan evt. også deltage i 
Sundhedsfremmenetværket 
 
Der vil være behov for at etablere en arbejdsgruppe omkring indsatsen 
bestående af: 
• 1 medarbejder fra Gilleleje Bibliotek 
• Frivillige og repræsentanter fra lokale foreninger, lokalråd og erhvervsliv 
• 1 medarbejder fra Center for Kultur, Fritid og Turisme 
• 1 medarbejder fra Center for Byer, Erhverv og Ejendomme 
• 1 medarbejder fra Center for Teknik og Miljø  
 
Der vil være brug for koordinering med kommunikationssporet. 
 
Programledelsen for Grib livet støtter op om indsatsen. 
 

KOBLINGER TIL:  
Kerneopgaven 
 

Forslaget lægger sig op ad kulturområdets kerneopgave i form af 
kulturformidling og understøttelse af fællesskaber og samarbejde med frivillige 
foreninger. 
 
Det falder ligeledes ind i Center for Byer, Erhverv og Ejendommes 
kerneopgave, der allerede arbejdes med i centeret omkring 
fødevarefællesskaber. 
 
Biblioteket har allerede planlagt at arbejde med at gennemføre et løb i 2018. 
Derfor er det oplagt at koble indsatsen på Grib livet og arbejdet i Center for 
Byer, Erhverv og Ejendomme og i programmet understøtte, at opgaven løftes 
på tværs af centre – og med effektmål inden for sundhedsfremme.  
 

Sundhedspolitikken 
 

Forslaget kobler sig til temaerne Tidlig indsats og Mental trivsel. Hvis eventsne 
også målrettes udsatte borgere, kobles der også til Lighed i sundhed.  
 

På tværs i 
org./eksisterende 
indsatser/VUP 
 

Forslaget kobler sig til tiltag på tværs af de settings, som allerede eksisterer – 
og de, som forventes udrullet til. 
 
Desuden bindes CBEE, CTM, CSS og CKFT sammen på tværs om 
sundhedsfremme og forebyggelse, hvilket er nyt. 
 
Kobler sig dertil til Brandingsstrategien. 
 

EFFEKT  
Effektmål 
 

Effektmål skal defineres af projektgruppen, men kan eksempelvis være: 
1. At øge kendskabet til lokalsamfundene og binde borgerne sammen på 

tværs af byer 
2. At inspirere til mere bevægelse og aktivitet i lokalsamfundene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Målemetoder 
 

Defineres, når effektmål er besluttet. 

ØKONOMI  
Midler til aktiviteter 
 

Det foreslås at bevilge 110.000 kr. til indsatsen. Den præcise økonomi kan ikke 
anslås nærmere, før indsatsen er defineret. Der vil dertil skulle søges 



sponsorater, legater o.l., ligesom deltagergebyrer kan tænkes ind. 
 

Medarbejder-
ressourcer 
 

Der etableres som nævnt en arbejdsgruppe som nævnt under Organisering. Det 
er ikke muligt at estimere tidsforbruget nærmere, før indsatsen er 
konkretiseret nærmere. 
 

 


