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Forord: Gør Verdensmål til hverdagsmål – der skal være plads til vildskab! 

I Stevns Kommune har et bredt politisk flertal besluttet at tage verdensmålene alvorligt, omfavne dem 

og gøre dem til et afsæt for at skabe en endnu bedre kommune. En kommune med stærke og 

bæredygtige fællesskaber, spændende boligområder, fokus på klimaet, mere natur og mere 

biodiversitet.  

 

På Verdensmålsdagen “Gør Verdensmål til Hverdagsmål” vil vi forsøge at lave et ordentligt plask, som 

kan brede sig som ringe i vandet, som kan inspirere borgere og virksomheder til selv at blive mere 

bevidste om, hvordan man kan arbejde med nogle af FNs 17 Verdensmål!  

 

På dagen vil vi også løfte sløret for noget af det arbejde og nogle af de initiativer, som Udvalget for 

Stevns Verdensmål har søsat gennem det seneste år, og som kommunalbestyrelsen, kommunen og 

bl.a. Stevns Klint Partnerskabets virksomheder, men også en række andre virksomheder og 

foreninger, har grebet har ført videre og udviklet.  

 

Verdensmål og Verdensarv går hånd i hånd, og hvis vi gør en indsats kan vi styrke den positive 

fortælling om Stevns som et sted, der er åbent for og klar til forandring og nytænkning med respekt for 

det lokale særpræg.  

 

Skånsom udvikling på stevnsk! 

 

Det, som begyndte med bivenlig kommune og tanken om at lade Stevns blomstre, har fået 

vokseværk, om man så må sige. Det syder og bobler i mange dele af kommunen, og jeg er imponeret 

af den iværksætterånd, der er i Stevns Kommune. Der er mange inspirerende ildsjæle, og hvis vi går 

bare i nogenlunde samme retning, kan det da kun blive godt! 

 
- Verdensmålene, klima, miljø og biodiversitet er kommet på dagsorden. 
- For første gang skal Stevns have en boligpolitik – og dette med omdrejning i verdensmålene.  
- Vi skal have en naturpark i Tryggevælde Ådal. En gammel vision, som nu bliver til mere end en 

smuk tanke.  
- Indtænkning af verdensmålene i Planstrategi og kommuneplanen samt relevante politikker og 

strategier 
- Liv i landsbyerne med landsbypuljen 
- Den grønne naturpulje til mere naturlig biodiversitet og bedre adgang til og sammenhæng 

mellem naturområder. 

 

Der er mere på vej, og I får også mulighed for at byde ind med jeres idéer i den kommende tid. Så følg 

med! 

 

Vi håber meget, at I får en spændende inspirationsdag og tager masser af idéer med hjem, så vi i 

fællesskab får det til at summe så højt, at det giver ekko langt ud over kommunegrænsen. Man kunne 

jo håbe, at det ikke var sidste gang, at vi lavede en Verdensmålsdag i Stevns Kommune i partnerskab 

mellem borgere, foreninger, virksomheder og kommunen. 

 

Stevns – du kommer igen! 

 

På vegne af Udvalget for Stevns Verdensmål 

Line Krogh Lay 

Formand 
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Introduktion til denne folder 

 

Oprindeligt var der i forbindelse med Inspirationsdagen om Verdensmål planlagt en række stande fra 

foreninger, virksomheder mv som arbejder med verdensmålene. Håndtering af Corona og 

retningslinjerne omkring dette har gjort, at vi var nødsaget til at aflyse boderne. I stedet for den fysiske 

markedsplads med stande, forsøger vi via denne folder at få fortalt om hvem og hvordan der arbejdes 

med verdensmål og bæredygtighed på Stevns.  

 

Folderen tager afsæt i to spørgsmål:  
• Hvad ville I have præsenteret på inspirationsdagen om jeres virksomhed/organisation? 
• Hvordan arbejder I med verdensmål i jeres virksomhed/organisation? 

 

Det er intentionen på et senere tidspunkt at få afholdt et arrangement med alle standene.  

 

De af standene, der har taget imod invitationen til at deltage i folderen er sat i alfabetisk rækkefølge. 

 

 

 

 

 

 

Foto: Udvalget for Stevns Verdensmål på studietur på Svanholm Gods. På studieturen besøgte udvalget bæredygtige 

bofællesskaber i Halsnæs, Frederikssund, Lejre og Faxe Kommune. 
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Danmarks Naturfredningsforening på Stevns (DN Stevns) 

 

Hvad ville DN Stevns have præsenteret på inspirationsdagen?  
Danmarks Naturfredningsforening er en medlemsstyret, demokratisk forening med fokus på varieret 
landskab, rig natur, rent miljø samt befolkningens adgang til naturoplevelser.  
DN Stevns har bredt samarbejde med andre, som har fokus på et eller flere af de samme mål, f.eks. 
Foreningen til Ådalens Bevarelse, Dansk Botanisk Forening, Hjerteforeningen og Stevns Kommune. 
DN Stevns afholder aktiviteter lokalt for at fremme interessen for naturen og miljøet, f.eks. ved at 
organisere affaldsindsamling, bygge fuglekasser og tage på ture i naturen.  
 
På inspirationsdagen var det planlagt at give besøgende mulighed for følgende: 

• En prøvetur med VR-briller i Rewilding af naturen i Danmark 

• En snak om projekt ”Giftfri Haver” og - ved interesse - uddeling af info samt blomsterfrø 

• Sjov for børn i alle aldre med DN-luppen i naturen, herunder en konkurrence 
 

Hvordan arbejder DN Stevns med verdensmål? 

• Verdensmål 13, 14 og 15 om klimaindsats, livet på land og livet i vand er nærmest 
sammenfaldende med DNs formålsparagraf. 

• Derudover er alle Verdensmål med ordet ”bæredygtighed” (nr. 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 17) 
direkte relateret til det arbejde, DN udfører til fremme af foreningens mål. Tjek det! 

 
 
Med et medlemskab af DN støtter du stærkt op om de 17 Verdensmål. Læs mere på: www.dn.dk eller 
kontakt DN Stevns på mail: stevns@dn.dk eller formand Michael Kruse på tlf. 31 54 06 01. 
 
 
 

 
Fotograf: Michael Kruse 

http://www.dn.dk/
mailto:stevns@dn.dk
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Grøn Gruppe Stevns 

 

 

 

 



 

 
  

S. 8/18 

Horisonten STU og Beskæftigelse  

 

 

Hvad ville I havde medvirket med på Inspirationsdagen? 

Vi havde planlagt at tale med folk om, hvad de savner i Store Heddinge, og vi ville have præsenteret 

Horisonten. Horisonten STU (særlig tilrettelagt uddannelse) og Beskæftigelse er en selvejende 

institution, der hjælper unge med funktionsnedsættelser til et mere ligeværdigt liv.  

 

Vi uddanner 16-30årige med betydelige sociale og kognitive udfordringer, så som mental retardering, 

autisme, ADD mm. Målgruppen kan sjældent selv tage initiativ, og de kommer sjældent til at kunne 

klare sig selv, fordi der er nogle basale ting i deres hjerne, som ikke fungerer (en 

funktionsnedsættelse). Men med en motiverende øvebane, kan de blive mere selvhjulpne og få flere 

muligheder i deres liv.  

 

For mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan Horisonten være broen til job og et liv med trivsel i 

både arbejds- og fritidsliv. Horisonten er et socialt bæredygtigt initiativ, hvor hele overskuddet går til 

nye projekter, der alle skal gøre livet bedre for unge med funktionsnedsættelse.  

Vi gør en forskel i lokalsamfundet og stiller altid op, når der er brug for hjælp. Vi samarbejder med en 

række andre aktører, og bidrager til at fremme den generelle turisme på Stevns - vi står bl.a. for at 

vedligeholde og transportere udlejningscykler rundt til de forskellige stationer. Anden sal i vores nye 

Pakhus skal være et socialt samlingssted for områdets unge med plads til hygge, brætspil, e-sport, 

dans, bordfodbold mm.  
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KALK A/S 
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Klima- og Energigruppen Stevns 

 

 
 

Hvad ville I havde medvirket med på Inspirationsdagen? 

Vores stand på inspirationsdagen skulle have handlet om, hvad vi hver især kan gøre for at forbedre 

klimaet. Ved at bruge miljøorganisationen Vedvarende Energis klimaberegner: 

https://ve.dk/klimaberegner/ kan vi hver især blive bevidste om, hvor meget vi bruger, og vi kan sætte 

os mål for, hvor meget vi vil nedsætte vores klimaskadelige forbrug inden for fx: transport, rejser, mad, 

elektronik. 

 

Hvis du som mål har at mindske med mindst 2 %, ville vi udnævne dig til Klimaborger i Stevns 

Kommune og give dig et diplom:  

”KLIMABORGER I STEVNS KOMMUNE - JEG ARBEJDER PÅ AT NEDSÆTTE MIT CO2-UDSLIP 

MED 2 % I 2020”. 

 

Hvordan arbejder Klima- og Energigruppen Stevns med Verdensmål? 

Vi arbejder mest med flg. tre verdensmål: 

7. Bæredygtig energi 

12. Ansvarligt forbrug og produktion 

13. Klimaindsats 

 

Klima- og Energigruppen arbejder for vores klima og for vedvarende energi lokalt og globalt. 

Vi er en forening, og vi holder månedlige møder og arrangementer, hvor vi diskuterer og bliver 

informeret. Alle er velkomne til at være med, se vores hjemmeside: www.klimastevns.dk   

Kontakt os, hvis du har lyst til at vide mere eller være med i gruppen, Birgit Smedegård Olesen,  

tlf. 27 11 66 25 / birgit@smedegaardolesen.dk  

https://ve.dk/klimaberegner/
http://www.klimastevns.dk/
mailto:birgit@smedegaardolesen.dk
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LandbrugsLauget Brinkhom  

 

Hvad ville I havde medvirket med på Inspirationsdagen? 

Med ord, billeder, video, print og produkter ville vi vise, hvordan Brinkholm walk the talk i forhold til de 

tre nedenstående verdensmål. Vi ville vise vores abonnementskasser, meltyper, øl og forskellige 

planter. Vi ville give smagsprøver på brød og på årstidens grøntsagsretter. Vi ville også vise videofilm 

og billeder fra livet og naturen på gården, og der ville have været mulighed for at prøve at lave 

skulpturer af naturmaterialer fra gården. 

 

Sådan arbejder Brinkholm med verdensmålene 

LandbrugsLauget er et andelsselskab, som i 2001 købte gården Brinkholm i St. Linde. Den røde tråd i 

Brinkholms formål og vedtægter er interessefællesskabet mellem producenter og forbrugere, land og 

by, landbrug og natur. På den måde bestræber Brinkholm sig især på verdensmålene om Ansvarligt 

forbrug og produktion (12) Bæredygtige byer og lokalsamfund (11) og Livet på landet (15). 

 

Ansvarligt forbrug og produktion (12) 

Lokalt produceret grøntsager og korn til vores gårdmølleri er Brinkholms hjerteblod. Gartneriet er et 

ambitiøst forsøg på bæredygtig dyrkning med sund jord i fokus og minimering af energiforbruget. Vi 

holder bogstaveligt talt produktet i hånden fra frøet lægges i jorden, til vi afleverer de friske afgrøder 

direkte hos kunden. Da hovedparten af produktionen er 'solgt' på forhånd i abonnement, er madspild i 

produktionen minimalt. Med opskrifter og forslag til anvendelse hjælper vi forbrugere med at få 

madvaner, der er i overensstemmelse med årstidens frugt og grønt.  

 

Brinkholm producerer ikke for profit, hvorfor overskuddet af driften ubeskåret går til gården og 

udvikling af de ting som andelshaverne lægger vægt på. Drift og udvikling af gården balancerer 

således mellem forretningshensyn og hensynet til LandbrugsLaugets idegrundlag og sociale 

sammenhængskraft. 

 

Livet på landet (15) 

LandbrugsLauget er fællesskabsdrevet og et mødested for mennesker med forskellige interesser 

inden for lokal fødevareproduktion, natur og miljøhensyn. Gården er åben for nye andelshavere og 

besøgende. Brinkholm deltager på markedsdage i Rødvig og på Engvang. Abonnementskasserne 

indeholder Brinkholms egenproduktion og produkter fra lokale økologiske avlere. Karise Fonden 

benytter en del af Brinkholm jord og faciliteter som læringssted for STU-unge i jordbrug. 

 

Bæredygtige byer og lokalsamfund (11) 

30 års økologisk drift af gården har givet grundlag for et rigt og varierede fugle, insekt- og dyreliv. I 

2004 sørgede Brinkholm for, at der blev offentlig adgang til området via en trampesti på begge sider af 

Tryggevælde Å. I 2019 vedtog andelshaverne, at natur og biodiversitet skal have en endnu større 

prioritet på Brinkholm. Læs mere på www.landbrugslauget.dk – vi er også på facebook og instagram.

 

http://www.landbrugslauget.dk/
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Landsbyforum Stevns 

 

Hvad ville I havde medvirket med på Inspirationsdagen? 

Landsbyforum Stevns blev oprettet i december 2019. Vi er en frivillig forening for landsbyerne i Stevns 

Kommune. Vores mål er at fremme liv, udvikling og trivsel i de stevnske landdistrikter. Vi udveksler 

idéer og erfaringer og iværksætter fælles aktiviteter og initiativer på tværs af landsbyerne. 

På verdensmålsdagen ville Landsbyforum Stevns have præsenteret dels vores organisering – Hvorfor 

er 18 landsbyer på Stevns gået sammen i en forening? Hvad håber vi at opnå? 

 

Og for at tale om det gode liv på landet ville vi tage et ”væredygtighedsspil” med. Det er et spil, der 

giver anledning til eftertanke om ens værdier, og i vores kontekst kan være med til at finde svarene 

på, hvori livskvaliteten ligger, når man bor på landet – og på Stevns. Endelig ville vi have haft varer 

med, der viser hvor mange erhverv, der faktisk trives i landsbyerne, fx blomster, Te/urter, grønt fra 

gårdbutikkerne, honning, lokal brugskunst mv. 

 

Hvordan arbejder Landsbyforum Stevns med Verdensmål? 

Vores konkrete arbejde er endnu begrænset, da vi er så nyopstartede: For nuværende handler det om 

at få mere kommunikation og fællesskab i- og mellem de stevnske landsbyer. Det gør vi bl.a. ved at 

oprette en fælles hjemmeside (den nuværende www.stevnslandsbyer.dk), hvor hver landsby og 

forening kan dele kalender, landsbyhistorier, projekter mv. 

 

I slutningen af året opstarter vi så initiativer omkring bl.a. rekruttering, fondsansøgning, bedre 

infrastruktur (digital og fysisk) m.fl. alt sammen for at sikre, at man kan leve hele liv på landet – og at 

flere engagerer sig på tværs, så også vores mødesteder – inde og ude – kan opretholdes og styrkes. 

Dvs. at især verdensmål 8, 11, 15 og 17, vil være dér, vi engagerer os – men vi kan sagtens komme til 

at brede os over flere efterhånden, som vi bliver mere etablerede. 

 

 

 

 

http://www.stevnslandsbyer.dk/


 

 
  

S. 13/18 

Levende Lokalsamfund 

 

Hvad ville I have præsenteret på inspirationsdagen om jeres virksomhed/organisation? 
Levende Lokalsamfund ville have fortalt om vores foredrag og workshops, der alle har bæredygtighed 
som omdrejningspunkt: 

● FN’s verdensmål i lokalt perspektiv - hvordan folkeoplysning og demokratisk fornyelse kan 
fremme folkelig grøn innovation 

● Økosamfund viser vej til bæredygtige lokalsamfund – en løftestang for både verdensmål, 
lokalsamfund og livskvalitet. 

• Sæt FN’s verdensmål på den lokale dagsorden – og indfri dem på måder der beriger 
lokalsamfundet 

• Lokal Omstillings Agent – et omstillingskursus for borgere og lokalsamfund over fem 
weekender. 

 

 

 
Hvordan arbejder Levende Lokalsamfund med verdensmål? 
Levende lokalsamfund hjælper lokalsamfund, foreninger og virksomheder med: 

• At indfri FN’s verdensmål – processer der styrker fællesskabet, skaber nytænkning og sætter 
gang i den lokale omstilling  

• Fællesskabsopbygning – facilitering af møder og trivselsdage, der styrker fællesskabet 

• Selvledelse – vender uklar ledelse og dårligt samarbejde til samarbejdsprocesser, der er 
inkluderende og lærende. 

 
Levende Lokalsamfund drives af Ditlev Nissen, der bor i Karise Permatopia.  
Se mere på Levendelokalsamfund.dk 
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SOLARTAG 

Solartag er en virksomhed i Store Heddinge som laver holdbare tagløsninger med indbyggede 

usynlige solceller – både til større ejendomme og til parcelhuset. 

 
Hvad ville I have præsenteret på inspirationsdagen om jeres virksomhed/organisation? 

Vi ville have vist vores holdbare tagløsning af hærdet glas, med usynlige solceller og 80-100 års 

holdbarhed. Et tag til folket, hvor solcellerne betaler taget hjem på 20 år inkl. alt. 

 

 

 
 

 

Hvordan arbejder I med verdensmål? 

Vi holder udbreder vores upolitiske, men pragmatiske tilgang til energi og klimamål i Danmark - 

via foredrag og folkemøder etc. Hvis vi skal have vores energibehov dækket, så skal vi have 

forskellige energiformer i spil. Lige nu er vi i Danmark dækket ind med ca. 47 % vindenergi og ca. 3% 

fra solceller. Derfor skal vi have mange flere solceller for at dække behovet for energi. Vi mener, at 

man skal lave strøm på steder, hvor det ikke sker på bekostning af andet. Og vi mener man skal 

undgå kompromisløsninger, der bliver kompenseret og dermed retfærdiggjort. Lad være at bruge 

markerne, og lad være at retfærdiggøre det til naboer med kompensation. Vi foreslår, at man i stedet 

bruger tagene til at producere energi – for de er der i forvejen, og mange af tagene er inaktive. Tagene 

har et stort nok areal til at dække vores behov 200%. 

 

Læs mere på: www.solcelleanlæg.dk og www.solartag.nu 

 

 

Etablering af tag med indbyggede solceller på et parcelhus:  

 

http://www.solcelleanlæg.com/
http://www.solartag.dk/
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Stevns Kommune - Ny affaldssorteringsordning  

 

 

 
 

 

 

Hvad ville I havde medvirket med på Inspirationsdagen? 

Til Inspirationsdagen ville vi have lavet en sorteringsleg, svaret på spørgsmål om den nye 

affaldsordning, samt vist, hvordan en skraldebil tømmer en beholder med to rum uden at affaldet 

blandes sammen. 

 
 
Sådan arbejder vi med verdensmålene 

I affaldsteamet arbejder vi med verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion.  

Målet handler bl.a. om at genanvende vores ressourcer, så nye ikke hele tiden skal udvindes,  

og om at forebygge og reducere affaldsmængderne.  
 

Med den nye affaldsordning fra maj 2020 er vi allerede godt i gang med at få genanvendt en  

masse ressourcer, da knap 60 % af affaldet bliver udsorteret til genanvendelse. Henover de  

næste år fortsætter vi med at få genanvendelsen til at stige, da vi også skal til at sortere pap,  

drikke- og fødevarekartoner, farligt affald og tekstiler. 

 

Det er også vores mål at undersøge, hvordan vi kan bidrage til, at de stevnske affaldsmængder  

falder – fx gennem kommunikation, byttecentraler eller reparationscaféer. 
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Stevns Kommune - Stevns Bibliotekerne: ”Stevnsposen” 
 

Hvad ville I havde medvirket med på Inspirationsdagen? 

Stevns Bibliotekerne ville have medvirket med ”Projekt Stevnsposen”, som er et fællesskab af frivillige, 

der syr bæredygtige muleposer af genbrugsmaterialer til biblioteksbøgerne. På dagen ville der have 

været et sy-værksted, hvor man kunne være med til at sy sin egen bæredygtige mulepose.  

Stevns Bibliotekerne ville derudover have vist nogle af de mange bøger, du kan låne på biblioteket, 

om Verdensmål og bæredygtighed - målrettet såvel voksne som børn. 

 

Hvordan arbejder Stevns Bibliotekerne med Verdensmål? 

”Projekt Stevnsposen” handler om bæredygtighed, genbrug og fællesskaber. Det hele startede med, 

at Biblioteket ville afskaffe plasticposerne af hensyn til miljøet. I forlængelse heraf opstod idéen om at 

samle en gruppe frivillige om at sy muleposer af genbrugs-/restestof. Det gavner både miljøet og 

skaber rammerne for et fællesskab om en lidt anderledes aktivitet. Biblioteket har nu fået en god 

flok frivillige, og efterspørger stof-donationer og brugte symaskiner i lokalsamfundet. De brugte 

symaskiner får et eftersyn af folkene i ’Grøn Genbrug Stevns’, som holder til på Hårlev Bibliotek. 

 

Har du spørgsmål, eller vil du også gerne være med til at sy muleposer så skriv til Marianne Sivertsen 

på marsiv@stevns.dk. Hvis du har noget stof, som egner sig til at sy muleposer af - eller en brugt 

symaskine - kan det indleveres på bibliotekerne i Hårlev, Strøby Egede eller Store Heddinge. Følg 

’Stevnsposen’ på facebook og læs mere på stevnsbib.dk/stevnsposen. 

 

Stevnsposen understøtter verdensmål 3 (sundhed og trivsel), 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 

14 (Livet i havet). 

 

 

mailto:marsiv@stevns.dk
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Stevns Kommune - Stevns Frivillighedscenter 

 

Hvad ville I havde medvirket med på Inspirationsdagen? 

Vi ville have lavet fem store papkasser: en papkasse med alle 17 mål – og fire papkasser med vores 

fire udvalgte mål. Dem ville vi have brugt til at tale konkret om, hvordan Stevns Frivillighedscenter 

arbejder med målene.  

 

Sådan arbejder Stevns Frivillighedscenter med Verdensmål 

I Stevns Frivillighedscenter vil vi gerne give vores bidrag til at nå FN’s Verdensmål. Stevns 

Frivillighedscenter styrker sammenhængskraften i lokalsamfundet. Vi igangsætter og er 

fødselshjælper for nye lokale frivillige initiativer.    

 

Stevns Frivillighedscenter er med til at styrke demokratiet, så flere høres og tager aktiv del i 

fællesskabet. Vi går sammen på tværs og lader alle ressourcer komme til. Lokale fællesskaber 

rummer muligheder for at skabe en meningsfuld hverdag, bekæmpe ensomhed, give plads til alles 

bidrag og lette integrationen. 

 

Verdensmål 3: Sundhed og trivsel 

Vi styrker den mentale sundhed ved at være aktive sammen og gøre noget meningsfyldt. Vi inspirerer 

flere til at finde livsglæden og trivslen via frivillige fællesskaber 

 

Verdensmål 10: Mindre ulighed 

Stevns Frivillighedscentret støtter sociale foreninger, hvor man arbejder med socialt udsatte.  

Og vi er brobygger mellem foreninger, borgere og frivillige i lokalsamfundet. Stevns Frivillighedscenter 

hjælper udsatte borgere ind i frivillige fællesskaber. Stevns Frivillighedscenter opdager sociale behov, 

og hjælper foreninger med at etablere sig på Stevns fx Børns Voksenvenner. 

 

Verdensmål 11: Bæredygtige byer og fællesskaber 

Vi støtter og hjælper nye initiativer og fællesskaber i gang. Fx spisegrupper i ældreboliger  

 

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling 

Stevns Frivillighedscenter samler forskellige aktører. Vi har føling med aktuelle behov og ønsker, og vi 

kan bringe folk sammen. I samarbejde med Hjemmeplejen, Vallø Seniorforening og Super-brugsen 

sendte vi en påskehilsen til 90 enlige borgere på Stevns under corona- nedlukningen.  

 

  

 

Læs mere på: www.stevnsfrivillighedscenter.dk   
  

http://www.stevnsfrivillighedscenter.dk/


 

 
  

S. 18/18 

Stevns Kommune - Sundhed og Omsorg 

 

Hvad ville I havde medvirket med på Inspirationsdagen? 

Vi ville have sat fokus på mental sundhed og præsenteret ”ABC for mental sundhed”, som rummer tre 

vigtige budskaber for hvordan vi kan styrke vores mentale sundhed.  

 

 
A - Gør noget aktivt 

B - Gør noget sammen 

C - Gør noget meningsfuldt 

   

 

Hvordan arbejder Sundhed og Omsorg med Verdensmål? 
Ved at arbejde for at flere skal leve et liv med bedre mental sundhed understøtter Stevns Kommune 

FN’s verdensmål nr. 3, Trivsel og mental sundhed.  

 
Gennem det nationale partnerskab, ABC for mental sundhed, sætter Stevns Kommune og Stevns 

Frivillighedscenter fokus på bedre mental sundhed. 

 

Mental sundhed er vigtig, for at vi kan trives i hverdagen og den er afgørende for vores livskvalitet — 

og den gode nyhed er, at din mentale sundhed kan plejes, trænes og styrkes fuldstændig på samme 

måde som din fysiske sundhed. 

 

Vi bliver mentalt sunde ved at gøre mentalt sunde ting! Det handler om at finde ud af, hvad der giver 

livet mening, glæde og værdi. 

 

Helt konkret styrker vi vores mentale sundhed ved at gøre noget aktivt, gøre noget sammen med 

andre og noget, der skaber mening i vores liv. 

  

 
 

Læs mere om ABC for mental sundhed på: www.abcformentalsundhed.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abcformentalsundhed.dk/

