Resenbro OutDoor (ROD)
Lokalrådet i Resenbro vil i samarbejde med lokale ildsjæle ansøge om, at Resenbro bliver et af de
prioriterede lokalområder, som får vores outdoor profil styrket.
For at sikre lokalt ejerskab for ét eller flere af de nedenstående tre outdoorinitiativer, vil vi samle borgerne i
Resenbro til et borgermøde, hvor borgerne bliver hørt og involveret i processen.
Med målet om at skabe opbakning og ejerskab af initiativerne har vi allerede været i kontakt med Resenbro
Skole, Silkeborg Ry Golfklub, Rødegaard Plejecenter og Resenbro Børnehave, FDM Jyllandsringen der
bakker op om initiativet og ambitionerne med at aktivere Resenbro OutDoor.
Sammenholdet i området er stærkt og der er stærke kræfter, der er klar til at bakke op og være med til at
realisere projekterne. Det vi mangler, er sparring og økonomi til at realisere ambitionerne.
Med ambitionen om at inddrage lokalområdet arbejder vi med følgende forslag til initiativer:

1. Naturstien/cykelstien (Supercykelsti) med træningsaktiviteter
Cykelstien strækker sig igennem hele Resenbro og er velbesøgt året rundt. Borgerne i området bruger
naturstien som transportvej, og i weekenderne benytter masser af outdoor entusiaster naturstien som
bindeled mellem skovene.
Med ambitionerne om at opgradere cykelstien
fra Silkeborg til Resenbro som Supercykelsti,
vil vi arbejde med, at der langs stien etableres
forskellige outdoor faciliteter. Lige fra små
aktiviteter såsom forhindringer og
træningsaktivitet i naturmaterialer til borde,
bænke og shelter, der kan skabe rum for
ophold, hygge og socialt samvær.

2. Udvikling af naturvejledningsforløb, som skal målrettes børn og unge samt deres familier
Vi ønsker at udbrede kendskabet til vores (lokale) natur via muligheden for et naturvejledningsforløb i de
omkringliggende arealer. Forløbet ønskes som et hands-on forløb, hvor folkeskoleelever bliver klædt på til,
at begå sig i naturen, passe på naturen samt få kendskab til lokale særtegn. Forældre til folkeskoleeleverne
skal have mulighed for at følge et tilsvarende forløb. Forløbene kan evt. afsluttes op til Naturens Dag den
13. september, hvor børn og voksne sammen kan få gavn af den nye viden.
Vi tænker, at det vil være oplagt at inddrage Outdoor living Lab i dette projekt for, at se på hvordan det
påvirker vores velfærd, når både forældre og børn inddrages og er sammen om, at beskytte vores natur.
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3. App (Outdoor Hovedstad)
Med en Outdoor-hovedstad-kort app vil turister og lokale, via et GPS-kort eller QR-koder klikke sig til viden
om den omkringliggende natur og særtegn. Vi ønsker at undersøge om der allerede findes en platform til at
registrere ruter og gøre det nemmere for alle at komme rundt og opleve naturen og dens mange
forhistoriske minder.
Naturen rummer masser af historie fra
Jernalderen og frem til i dag. Vi ved fra lokale
borgere og Museum Silkeborg, at der i
området har været masser af bopladser, gamle
vandrestier og historier der skal fortælles. Vi
ønsker at historierne skal frem og blive gjort
levende.
Derudover ønsker vi at benytte appen til mere
bevægelse i naturen med små
bevægelsesøvelser. Dele af appen kan evt.
laves som løb/gå ruter med små øvelser og
naturviden undervejs.
Appen kan med tiden udbredes til hele Outdoor hovedstaden og vil på den måde også være med til, at
skabe synlighed. Vi har dog kun fokus på Resenbro i denne ansøgning.
Vi ønsker med projektet at finde en nem måde, at formidle ruter i området og opfordre til mere aktivitet i
naturen, men også få fortalt den lokale historie, som både børn, unge og ældre kan benytte sig af via eks.
podcast.

Opsummering
Med de tre forslag vil vi have muligheden for at øge livskvaliteten hos både børn, unge og voksne. Vi har en
unik natur i Resenbro, som vi kan være med til at skabe et større kendskab til og forståelse af. Vi vil via
nudging og gulerod motivere børn og unge til viden om naturen og hvordan man begår sig i den.
Vi har en overbevisning om, at vi kan aktivere flere lokale borger via inddragelse og ejerskab for opgaverne.
Ansøgningen har opbakning fra:
Resenbro Skole, Resenbro Børnehave, Rødegaard Plejecenter, Resenbro IF, FDM Jyllandsringen og Silkeborg
Ry Golfklub.

På Vegne af Resenbro Lokalråd

Camilla Wittendorf Reich

Bilag: Ét eksempel på lokal opbakning er Resenbro skoles foreløbige input til denne ansøgning.
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