
Projektbeskrivelse:  

Rickshawcykler som Grønt Guld for det GRÅ GULD 

Målgruppen: Tilbuddet henvender sig til Plejehjemsbeboere og alle ældre brugere af 

lokalcentrene. 

Formål: 

 At etablere rammer for et samarbejde mellem frivillige i Danmarks 

Naturfredningsforening og Myndigheden for Sundhed og Omsorg med det formål 

at give ældre plejehjemsbeboere og brugere af lokalcentrene mulighed for 

oplevelser i det grønne.  

 At bringe duft, lys, luft og sanseoplevelser nær til den, der ikke længere selv 

mestrer den fysiske evne til at kunne bevæge sig langt ud i naturen.  

 At løfte humøret og lindre ensomheden ved at bevæge sig på cykel i naturen, få 

vind i håret og opleve samvær med andre    

Delmål:  

 At skabe samtaleemner efter udflugten gennem erindringer og reminiscens 

 At komme tæt på fugle, dyr og dele oplevelserne med andre  

 At ældre medborgere gør en indsats i forbindelse med DN’s årlige 

affaldsindsamling ved at være med til at samle affald i naturen 

 At opleve årstidernes skiftende sanseindtryk fra en beskyttet plads på en 

Rickshawcykel 

 At få mulighed for at opleve Aarhus små lokale naturområder og større 

naturperler. Som eksempler kan nævnes: Egå Engsø, Årslev Engsø, Brabrand stien 

og Marselisborg skovene. 

 

Organisering: 

Myndigheden for Sundhed og Omsorg og lokalcentrene har det overordnede ansvar for 

projektets praktiske udførelse.  

DN-AARHUS stiller en tovholder til rådighed for de områder, der deltager i 

projektperioden. Derudover bidrager DN-AARHUS med en bruttopulje af frivillige, der 

kører rickshawcyklerne, så de ønskede aktiviteter kan gennemføres.    

 

 



Lokalcentrenes frivillige indgår i såvel planlægningen som i den praktiske gennemførelse 

af cykelturene. 

 

Praktisk gennemførelse: 

 Projektet starter i april 2020 og evalueres efter et år. Den 26. april gennemfører DN-

AARHUS den årlige søndags affaldsindsamling og i denne indsamling deltager 

”Rickshaw-projektet” med så mange cykler som muligt. 

 Når projektet er i drift kan cykelture gennemføres, som det passer de enkelte 

områder, og afstemmes efter de forhold og den bemanding, der påkræves. 

 Naturens Dag i september er næste ”Event”, hvor der sker en koordineret indsats 

fra de udvalgte områder og lokalcentre. 

 

 Forudsætninger for at projektet kan gennemføres ved hjælp af frivillige er:  

MSO og oplevelsesmedarbejdere står for uddannelse af og kurser for de 

frivillige.  

MSO påtager sig ansvaret for sikkerhedsforhold og forsikringsspørgsmål.  

MSO dækker udgifterne til vedligeholdelse af cyklerne 

Plejehjemmets personale sikrer, at de ældre er klar til afgang.  

Plejehjemmets personale modtager de ældre efter turen. 

 

Synlighed og PR: 

Det positive, grønne budskab spredes af DN-AARHUS på deres hjemmeside, gennem 

nyhedsbreve og gennem lokalpressen. 

MSO vælger selv, hvorledes de vil profilere ”Rickshaw-projektet”.  

Oplevelsesmedarbejdere vælger selv at reklamere f.eks. på deres egne facebook profiler.    

Lokalcentre kan selv vælge relevante medier. 


