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Året tema fra Forum for mænds Sundhed 

http://www.sundmand.dk/Baggrund-for-aarets-tema.php  

Link til små film fra Mænds Mødesteder: 

https://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%A6nds+m%C3%B8desteder+i+naturen 

Mænds Mødesteder i Naturen. 

Mændene i Mænds Mødesteder Stevns har gennem det sidste halve år været med i projekt Mænds 

Mødesteder i Naturen. Udover Stevns, så har 14 andre Mænds Mødesteder også være deltagende. 

Projektet er afholdt af organisationen bag Mænds Mødesteder i Danmark, Forum for Mænds Sundhed, 

der har få støttemidler fra Friluftsrådet. 

 

Formålet med projektet har været at give mændene en god introduktion til alle de muligheder og glæder 

som naturen kan bidrage til. Derfor har det også været væsentligt at koble en lokal naturvejleder på, som 

kunne vise den lokale tur. Rundt om i de 14 Mænds Mødesteder, har mændene haft mange forskellige 

oplevelser, med alt fra fisketure, fuglekig, madlavning med naturens urter. Ens for alle mødestederne er 

det, at naturen kan være med til at bidrage til at lave og få gode oplevelser i fællesskabet. 

 

I projektet er Mænds Mødesteder Stevns og de andre Mødesteder, blevet støtte med en grejpakke med 

kikkerter, termokander, siddeunderlag, fuglebøger og rygsække til at have det hele med derude.  

Derudover har projektet også koblet den lokale naturvejleder på, der skal være med til at introducere 

mændene til brugen af naturen.  

I projektperioden er der afholdt 4 fugleture med fugleekspert og naturformidler Søren Mygind, der via 

Stevns kommune har været med i projektet. Mændene fra Stevns har både været ude ved Søholm, 

Knudshoved, Feddet og Bøgeskoven. Der er blevet kigget på skovens fugle, vadefugle, og rovfugle der 

trækker over Stevns. 

Hold øje med Mænds Mødesteder Stevns hjemmeside, og kom med på onsdags motionsture og fuglekig 

ture – det er så hyggeligt. 

De bedste hilsner 

Per B. Jensen 

20 19 72 00 

Kigger på Fugle - Mænds Mødesteder Stevns 

MMS Hjemmeside 

MMS på Facebook   
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