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Dato: 10. november 2016

Mænd får nyt mødested i Ringsted

Ringsted Kommune
Sundheds- og Omsorgscenter

Internationalt koncept, hvor mænd mødes for at være mænd, skabe netværk
og lave forskellige aktiviteter sammen, kommer til Ringsted.
Ringsted Kommune står bag det nye initiativ ’Mænds Mødesteder’, hvor mænd
kan mødes, være sammen om mandeting – og vigtigst af alt være mænd uden
indblanding fra det modsatte køn.

Sundhed & Træning
Eksercerpladsen 1
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 83 80
Dir.: +45 57 62 80 26
Mail.: EPA@RINGSTED.DK

Fyraftensmøde for mænd
sundhedsteam@ringsted.dk

Med inspiration fra andre steder i Danmark, som også har taget konceptet til sig,
inviterer Ringsted Kommune til fyraftensmøde for ’Mænds Mødesteder’.

www.ringsted.dk
EAN: 5798007643560

Det foregår den 29. november 2016 fra kl. 16.30-19.30 i Salen i Ringsted
Kulturhus, Søgade 3, hvor formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Britta
Nielsen, vil byde velkommen.
På fyraftensmødet kan du også høre om konceptet bag ”Mænds Mødesteder”, og
du kan høre chefpsykolog på Rigshospitalet, Svend Aage Madsen, fortælle om
mænd og fælleskaber. Svend Aage Madsen, som selv bor i Ringsted, udtaler sig
ofte i TV, når mænd, trivsel og sundhed er på dagsordenen.
Derudover kommer formanden for Mænds Mødesteder i Stevns Kommune, Per
Jensen, forbi og fortæller om, hvordan de har dart og fiskeri på programmet. Sidst
men ikke mindst vil Ringsted Kommunes Grønne Guide, Lars Berndt, fortælle om,
hvordan naturen kan benyttes til fællesskaber.
Fyraftensmødet er åbent for alle, det er gratis at deltage, og der er en gratis
roastbeefsandwich. Hvis du vil have en sandwich, skal du tilmelde dig senest d.
24. november 2016 til Sundhedskonsulent Eva Pilt Astrup på mail
epa@ringsted.dk eller mobil 22 78 47 91.
Hvorfor Mænds Mødesteder?
De 14 mødesteder, som allerede er etableret i Danmark, kan skrive under på, at
der sker noget, når mændene mødes. I Billund har mændene bl.a. startet en ”Kokamok madgruppe”, i Stevns har de bl.a. fiskeri og dart på programmet, og Mænds
Mødesteder Frydenlund i Århus har sat en gammel togvogn i stand, så de nu kan
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benytte den som lokale til deres mødested. Det er kun fantasien, der sætter
grænser for gøremål.
Det er Forum for Mænds Sundhed, der har taget initiativ til at udbrede konceptet,
Mænds Mødesteder i Danmark, fordi der ser ud til at være et behov for, at mænd
kan mødes i ”mandefællesskaber”. Mænds Mødesteder er udviklet med afsæt i
det australske koncept, ”Men´s Shed”, så Mænds Mødesteder Ringsted bliver ikke
kun en del af det nationale netværk i Danmark, men også en del af et
internationalt netværk, hvor der på verdensplan er omkring 1900 mødesteder.
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst:
Sundhedskonsulent Eva Pilt Astrup, mobil: 22 78 47 91
Som led i en større undersøgelse af mænds syn på sundhed og sundhedsvæsnet
har Forum for Mænds Sundhed interviewet mænd, der kommer i Mænds
Mødesteder. Læs mere her http://www.sundmand.dk/M_i_MM_7.6.16.pdf
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