
                                                                                                                            
 
  

Med Far i Naturen 
Forum for Mænds Sundhed vil have flere fædre med børn i alderen 0-8 år ud i naturen. 

 

Forum for Mænds Sundhed har et stort fokus på mænds sundhed og trivsel. Også i faderskabet. 

Projekt Med Far i Naturen igangsætter og understøtter naturaktiviteter, der skaber stærke relationer 

mellem far og barn, da vi ved, at det er utroligt vigtigt for, at far, barn og resten af familien trives. 

 

Projekt Med Far i Naturen skal gennem lokale samarbejde med frilufts- og naturforeninger, 

naturformidlere, museer med fl. gøre naturoplevelser mere tilgængelige og attraktive for gruppen af 

småbørnsfædre.  

  

Målet med projektet er at øge naturkendskab og skabe færre barrierer ift. at bruge naturen. For fædre 

med små børn kan det være svært at fylde rollen som far helt ud. Mange småbørnsfædre føler sig 

udfordret ift. deres rolle og plads som far og kan opleve, at mange aktiviteter henvendt til forældre 

med småbørn er målrettet mødre. Projektet ønsker derfor at støtte og hjælpe fædre til aktiviteter og 

aktive oplevelser i naturen sammen med deres børn.  

 

Projektet søger forsat lokale samarbejdspartnere landet over, der kunne være interesseret i at skabe 

sunde og aktive naturoplevelser for fædre og børn.  

 

Det er ikke så væsentligt, hvad I laver. Så længe det er far/barn relateret, og at aktiviteten styrker 

relationen mellem far/barn. Det kunne være alt fra vandretur, svampejagt, krible-krable, en guidet 

tur i lokalnaturen, fisketur, træklatning, bålhygge, hulebyg, sanketur, fuglekiggeri, far-barn-

bedstefar-tur – kun fantasien sætter grænser. Det skal dog være aktiviteter eksklusivt for fædre og 

børn (i alderen 0-8 år), - der kan også sagtens fokuseres på en specifik aldersgruppe.  

  

Projektet kan bistå de lokale samarbejdspartnere med at igangsætte, målrette og understøtte 

aktiviteterne – også økonomisk – og til at rekruttere og inspirere fædre med små børn til at bruge 

naturen mere aktivt. Som lokal samarbejdspartner kan projektet give mulighed for rekruttering af 

nye medlemmer (og eventuelt en hel ny målgruppe) og bidrage til foreningsudvikling. 

 

Projektet er støttet af Friluftsrådet samt 

medfinansieret af Nordea-fonden i projekt 

Far for livet og løber til 1. marts 2021. 

 

Hvis I ønsker mere information eller er 

nysgerrig på et samarbejde, så kontakt  

Mie Møller Nielsen på 20301589 eller 

mie.moeller.nielsen.02@regionh.dk 

 

 

 

 

 

mailto:mie.moeller.nielsen.02@regionh.dk

