
        

Invitation til kick off møde 

AKTIV NATUR FOR ALLE - Naturformidling på en ny måde

Så er det tid til at indlede det store natur og sundhedsprojekt i Filskov. Vi håber at alle i Filskov vil 
være med. 

Derfor vil vi gerne invitere til opstartsmøde, hvor alle er velkomne til at komme og høre mere om 
projektet, stille spørgsmål, og ikke mindst melde sig som frivillig og deltage i opbygningen af nye 
oplevelsesmuligheder i Filskovs unikke natur. 

Projektet er støttet af både Friluftsrådet og Nordea-fonden samt Billund Kommune, og ville ikke 
være blevet til noget, hvis det ikke var for borgerne i Filskov og den drivkraft I lægger for dagen. 

Sted: Viadukthallen
Tid: mandag d. 1. maj 2017 kl. 16.30-18.00
Tilmelding ikke nødvendig

Baggrundsfortællingen

Det er med stor glæde, at projektet i Filskov har fået støtte fra Nordea-fonden på 1,1 million kr. 
Nordea-fonden støtter det gode liv inden for både sundhed og natur, med et særligt fokus på den 
bynære natur. Samtidig har projektet fået støtte fra Friluftsrådet på 500.000 kr. Billund Kommune 
glæder sig til i fællesskab med borgerne i Filskov og fondene, at søsætte projektet. Det samlede 



budget er på 2,3 millioner kroner, hvor både Social og sundhedsudvalget, Teknik og Miljøudvalget, 
borgerne i Filskov og ikke mindst fondene alle har en andel i finansieringen. 

Projektet i Filskov er et led i udmøntningen af sundhedspolitikken i Billund Kommune. Projektet er 
forankret i Natur og Friluftsliv i Billund Kommune, og har fokus på at styrke sundheden og det gode 
liv i Filskov, med et særligt fokus på at aktivere den bynære natur, og på at involvere børnene i 
processen.
Vi håber, at vi med projektet kan vise, hvordan man med fokus på natur og sundhed kan være 
med til at løfte udviklingen i en mindre landsby, hvor ildsjæle i fællesskab kan få engageret en hel 
by omkring et projekt til gavn for hele byen, kommunen men også gerne gæster fra hele landet.  

Ideen til projektet blev født ved en workshop i 2015, hvor borgerne i en fælles workshop med 
Billund Kommune synliggjorde deres ønsker og behov i forhold til øget brug af byens natur-
landskaber i hverdagen.


