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Kirken kom forbi Kalmargade

Fernisering i Frydenlund

Rigtige mænd mødes

Sådan skriver du et godt forslag
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MÆNDS MØDESTEDER
Michael, Knud og Bo er rigtige mænd! De er ikke med i en produktion 
fra Danmarks Radio. De tre mænd er her i virkeligheden. Og de er med 
til at skabe Mænds Mødesteder i Frydenlund.

MÆNDS MØDESTED I FRYDENLUND

Mænds Mødesteder er en åben 
invitation til mænd, der har lyst til at 
skabe et sted, hvor mænd kan mødes 
og være sammen om noget, de synes 
er sjovt og spændende. 

Derfor kan et mødested have alle 
mulige aktiviteter, fx en madklub, for-
skellige slags værksteder, cykelklub, 
læsegruppe, computer- og internet-
gruppe osv. 

• Her er åbent for alle mænd, der 
ønsker at være med. 

• Det er for manden, der har lyst til 
at lave noget sammen med andre 
mænd. 

• Her er det mændene selv, der 
bestemmer, hvad der skal ske. 

• Mændene i et mødested er der 
for hinanden. 

• Som på en arbejdsplads er der 
ingen alkohol og andre rusmid-
ler, og eventuel rygning foregår 
udendørs. 

Vil du vide mere - kontakt: 
Jakob Kristensen
jakob@fs-aarhus.dk
Tlf. 24 21 07 18

Det startede for 1½ års tid siden, hvor 
helhedsplanen i Frydenlund fik en bevil-
ling til at lave noget for mænd. Det skulle 
være for dem, der har tid og lyst. Der 
skulle etableres et sted, hvor fællesskabet 
om aktiviteter og interesser for mænd var 
det centrale. Fælleshuset i Frydenlund 
lagde lokaler til mødeaktiviteter i start-
fasen. Selve mødestedet fik mændene på 
byggelegepladsen og klubben på Musvå-
gevej. Det var et skur, der tidligere havde 
været brugt som hestestald som klubben 
ikke længere benyttede sig af. 

Mændene er i gang med at ombygge skuret, 
som i processen viste sig at være en DSB 
kreaturvogn. Den har nu fået nyt gulv, 
maling, lidt møbler, arbejdsborde og er 
nu et møde- og samlingssted for mænd i 
Frydenlund. Arbejdet med vognen eller 
tog-pavillonen er ikke færdig. Der mangler 
stadig et par vinduer, fortæller Michael, for 
der skulle gerne være dagslys i pavillonen.

Håndværksarbejdet slutter ikke med, at 
pavillonen bliver helt færdig. Vi kan lave 
meget andet praktisk med hænderne, 
fortsætter Knud. Vi kan fx reparere cykler 
– og hjælpe børnene med at reparere deres. 
Vi kan også reparere møbler og hjælpe med 
andre håndværksting. Hvis man vil binde 
fluer, er der plads til fire - fem mænd, som 
kan være sammen om det.

Mænds mødested handler først og frem-
mest om relationer mellem mænd. Der har 
ikke tidligere været noget naturligt møde-
sted for mænd, fortæller Bo. Det har vi nu.

De tre mænd er en del af kernen på 8 – 10 
mænd i Mænds Mødested i Frydenlund. 

Og hvad laver mændene så? De tager på 
ture. De har været på besættelsesmuseet, 
kigget på store maskiner og set på røg og 
damp på Studstrupværket, ’sparket dæk’ 
på Classic Car Race. Men mest af alt har 
de mødt hinanden og lavet noget sammen. 

Mere mandesnak
Mænds mødested er mere end håndværk og 
aktiviteter. Vi har bl.a. haft temaaftener om 
mænds sundhed, fortæller Jakob, tovholder 
i projektet. Der har været 15 – 20 mænd 
samlet, og der sker simpelthen noget andet, 
når vi kun er mænd. Det er nemmere at tale 
om mændenes sundhed og sygdom, når der 
kun er mænd tilstede. Mænd forstår mænd, 
og mænd kan støtte mænd på en anden 
måde, end kvinder kan. Det bliver en man-
desnak! Det er noget helt andet, siger Bo. 

På Mænds Mødested hjælper de hin-
anden. Også med sådan noget som at 
komme til læge og i det hele taget med at 
blive sundere i krop og sjæl.

Mænds Mødested har selvfølgelig også en 
madklub. Her er der også fokus på sundhed 
- grøntsager og ikke så meget fedt i maden. 

Frydenlund er ikke det eneste sted i 
Danmark der driver et Mænds Møde-
sted. Der er p.t. 7-8 sådanne mødesteder 
rundt i landet og fire i Aarhus. Vores 
’Mænds Mødested’ deler naturligvis ud 
af sine erfaringer og har for nylig været i 

Horsens, hvor de har fortalt om projektet. 
Det ligger i deres DNA at skabe relationer 
mellem mænd – på en mandeagtig måde. 

Istandsættelse af togvognen er det nyeste 
skud på projektet. Det er en Tog Pavillon 
præciserer Knud. 
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