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FORMÅL

• At inspirere jer til at styrke jeres egen mentale sundhed herunder 
præsentation af forståelsesrammen ABC for mental sundhed

• At inspirere til hvordan I kan styrke mental sundhed – og 
fællesskaber  i kultur- og fritidslivet? – Den gode modtagelse, i 
træningen, det fysisk rum og de frivillige





MENTAL SUNDHED – SLAGELSE
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SLAGELSE TAL 2017:

• Dårligt selvvurderet helbred 21 % (stigende)

• Dårligt mentalt helbred 16,5 %  (stigende)

• Føler sig ensom 11,3 %

• Ofte uønsket alene 8,7 % (stigende) 

• Højt stressniveau 28 % (stigende)      

Kilde: Sundhedsprofilen 2017 



HVAD ER MENTAL SUNDHED?



MENTAL SUNDHED

…en tilstand af trivsel, 

hvor individet kan udvikle sig 

og udfolde sine evner, 

kan håndtere belastninger, 

indgå i positive sociale relationer 

og bidrage til fællesskabet

Kilde: Sundhedsstyrelsen og WHO
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ABC FOR MENTAL SUNDHED

Vi bliver psykisk sunde ved at gøre psykisk sunde ting!

GØR NOGET AKTIVT

GØR NOGET SAMMEN

GØR NOGET MENINGSFULDT



A - Gør noget aktivt

Vær fysisk, mentalt, spirituelt og socialt aktiv: 

Dans, løb, løs en sudoku, læs en bog, gå en 

tur i naturen, spil kort, stop op og få en snak 

med en forbipasserende…

HVAD BETYDER A?



B - Gør noget sammen 

Bliv medlem af en forening, 

deltag i et kursus, deltag i 

aktiviteter i dit lokalsamfund, 

engager dig yderligere i grupper, 

du allerede er medlem af…

HVAD BETYDER B?



C - Gør noget meningsfuldt

Lær noget nyt, giv dig selv en udfordring, 

kæmp for en sag, hjælp en nabo, bliv 

frivillig, gøre noget godt for andre….

Frivillighed betaler sig. 

HVAD BETYDER C?



Samarbjedspartner
e



HVORDAN ARBEJDER 
SLAGELSE KOMMUNE MED 

ABC FOR MENTAL SUNDHED



TILGANG TIL ABC I SLAGELSE KOMMUNE
• Aktivitetsspor/indsatsspor herunder udvikling af ABC redskaber

• Oplysningsspor



ABC REDSKABER

• ABC flyer

• ABC plakat til børn og voksne

• ABC Nip nappere til børn og voksne

• ABC dialogkort til forskellige målgrupper



• ABC forløb i folkeskoler

• ABC Bright Over Night - Gymnasium

• ABC netværk i Slagelse Kommune

• Uddannelse af ABC ambassadører

• Folkekøkken 

• Overgang fra arbejdsliv til pensionisttilværelsen - messe 

• Fællesskabsstafetten 2019

• Mach mod ensomhed 2021

ABC AKTIVITETER OG INDSATSER



• Workshops for ansatte og borgere

• Oplæg 

• Boder/stande eks. i festugen

• Merchandise  

OPLYSNING OM ABC 



ABC I PRAKSIS SE FILM 
PÅ HJEMMESIDEN



HVAD KAN DU GØRE?
HVAD KAN FORENINGEN GØRE?



Hvordan kan du styrke din mentale sundhed? 
(Foreningens mentale sundhed)



HVORDAN KAN MENTAL SUNDHED
OG FÆLLESSKABER STYRKES 
I KULTUR- OG FRITIDSLIVET?



Fokuser på de tre elementer A, B og C

i jeres forening. 

I har godt styr på selve aktiviteten (A), 

derfor er mit råd at huske og forstørre

og forstærke fællesskabet (B) og 

meningsfuldheden (C)

FORSTØR OG FORSTÆRK

FÆLLESSKABET

E N  G O D   
F Æ L L E S S K A B S

K U L T U R

Oplever vores 
medlemmer et 
tilhørsforhold?

Er vores tilbud  
meningsfulde fx. i  
overgangen fra
barn/ung til voksen?



Hvordan styrkes 
fællesskabskulturen?

Det fysiske 
rum

I træningenDen gode 
velkomst

CB

De frivillige 



DEN GODE VELKOMST – TAG GODT IMOD NYE
Den gode velkomst er en proces, der både foregår før, under og efter det 
første møde i foreningen

FØR:
• Hjemmeside/hvor nemt er det og finde svar? Velkomstfolder – hvad vil det 

sige og være medlem i denne forening – uskrevne regler – tilmelding 
holdsport osv. 

UNDER:
• Har I en velkomstvært/en træningskammerat, der hjælper den nye godt ind i 

fællesskabet? 

• Lav en præsentationsrunde

• Hav en ”makker-ordning”. Alle har et ansvar, men det er en god idé med 
en, der har særligt fokus på nye.

• Sørg for at blande nye og gamle 

• Mød nye med et smil, god tone, venlighed (føle sig velkomne) 



• Anerkend/bemærk

• Giv hånd/high five/albue

• Italesæt sociale ritualer og selvfølgeligheder eks. kampråb 

eller internt sprog

EFTER TRÆNINGEN:

• Hvordan afsluttes træningen. Har I fælles afslutning evt. i 

kantinen/klublokale. Er der noget opfølgning på Facebook 

mellem trækningerne?

• Spørg ind til den vedkommendes oplevelser og om vi ses 

næste gang

HUSK GAMLE MEDLEMMER (CORONA):

• Modtagelse – sørg for at medlemmerne føler sig sikre

• Genopbygge fællesskabet (snak)

DEN GODE VELKOMST - TAG GODT IMOD NYE 



HVORDAN STYRKER VI FÆLLESSKABET I TRÆNINGEN?

• 10 trivselsminutter 

• Sjove lege

• Hvordan har I det? (Husk alle) 

Forstør og forstærk fællesskabet - se film her!

https://youtu.be/5rG6LQsQo0s


• Musik i omklædningsrummet
• Sækkestole i fælles arealer (indbydende) 
• Citater på væggene, der inviterer til samtale. 
• Kantine –cafeteria – klublokale – plads til at hænge ud eks. bordfodbold
• Fleksibel, åben og uformelle rammer – sociale aktiviteter i klublokaler
• Fællesspisninger (når corona tillader det)

• Åben og rummelighed i foreningen 
• Socialminister – stå for hygge oplevelser
• Oplevelser hvor hele familien kan være med eks. fastelavns- sommerfest

DET FYSISKE RUM – STYRK FÆLLESSKABET



• Inddrage forældrene på sidelinjen som frivillige til at forstærke 
fællesskabet 

• Eks. ved at være med til at lave kaffe, pumpe bolde op, skære frugt 
eller være velkomstvært

• Have månedligt forældre/medlemskaffe

• Kortvarige frivillige kontrakter, hvor den frivillige hjælper i 3 måneder

• Lettest og få frivillige til klart definerede opgaver – opgaver ned på 
post-its, og op på opslagstavle

• Afhold sociale arrangementer for de frivillige (fastholdelse)

DE FRIVILLIGE



OPSAMLING
• Når vi gør noget aktivt, noget sammen og gør noget 

meningsfuldt styrker vi vores mentale sundhed 

• Jo bedre mental sundhed hos medlemmerne jo bedre 
foreningskultur.

• Når I forstørrer og forstærker B og C, hjælper det til at 
fastholde og rekruttere nye medlemmer.

• Den gode velkomst er en proces, der både foregår før, 
under og efter det første møde.

• I kan eksempelvis målrette arbejdet med at skabe en god 
fællesskabskultur – til træning,  i det fysiske rum, hos de 
frivillige og i den gode modtagelse. 

A 

C
B



DET VIDERE ARBEJDE MED 
MENTAL SUNDHED



Hvordan styrker I ‘A’, ‘B’ og ‘C’ i jeres forening?

Hvordan styrker I fællesskaber/fællesskabet i jeres forening?

Hvordan arbejder i med det gode velkomst?

• Hvad gør I godt i forvejen? 

• Hvad kan I blive bedre til? 

• Hvordan sikrer I, at det bliver gjort? 

REFLEKSIONER



LÆS MERE PÅ:

https://mentalsundhed.slagelse.dk/

www.abcmentalsundhed.dk

Chefkonsulent

Pernille Vibe Hansen 

Folkesundhed

Center for Sundhed og Ældre

pvhan@slagelse.dk

tlf. 58 57 44 38
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