
 

Danske Naturisters handlingsplan 2022–23 

Landsbestyrelsen vil fortsat have fokus på foreningens synlighed i offentligheden, 

samarbejdet med lokalforeningerne og campingpladserne, kontakten til 

medlemmerne og aktivt at styrke udbuddet af arrangementer. 

 

Synlighed 

Bestyrelsen er af den overbevisning, at det er nødvendigt at være mere progressiv, 

hvis vi skal gøre os håb om at vinde terræn, hvad angår udbredelse af naturismen. 

Det flytter ingen grænser, hvis vi alene koncentrerer os om nøgenhed bag høje hegn 

og hække. Tværtimod: Ved at lukke naturismen inde bekræfter vi jo netop den 

gængse opfattelse af, at nøgen adfærd hører under kategorien lyssky foretagender! 

Det er derfor vigtigt, at vi åbner op over for offentligheden og delagtiggør den i 

vores bestræbelser på at gøre naturismen alment kendt og accepteret, ikke som et 

obskønt fænomen, der skal gemmes væk, men som den naturlige og sunde livsstil, 

den jo vitterlig er.  

Gennem debatindlæg i dagspressen, oplysningskampagner og anden formidling kan 

vi få skabt opmærksomhed omkring vores sag. Men det skrevne ord gør det ikke 

alene. Med eksemplets magt kan vi få offentligheden i tale på godt og ondt. 

Dialogen er vigtig og provokationen nødvendig – ikke for provokationens egen skyld, 

men for sagens skyld. 

En moderat grænseoverskridende seance, hvor naturlig nøgenhed udstilles under 

kontrollerede former, kan vise sig at have en gavnlig effekt. Det optimale vil være, 

hvis seancen giver anledning til eftertænksomhed blandt tilskuerne og måske endda 

tjene som et eksempel til efterfølgelse. 

Nøgen-picnic i en park med offentlig adgang vil være velegnet til formålet. 

Provokationen vil være begrænset, og det vil være muligt at få folk i tale. Dialogen er 

som sagt vigtig – kun gennem samtalen kan vi sikre os, at vores handling ikke bliver 

misforstået. 



Med Özlem Cekic og hendes ’dialogkaffe’ som forbillede planlægges med baggrund i 

ovenstående en nøgen-event i én af de københavnske parker i løbet af sommeren. 

 

Samarbejde 

Bestyrelsen vil fokusere på øget samarbejde mellem landsforeningen og 

lokalforeningerne og vores samarbejdspartnere og mellem disse indbyrdes. 

Vi skal tilstræbe større åbenhed ved at udveksle relevant information parterne 

indbyrdes. Et første skridt i den retning er udsendelse af referater begge veje 

mellem landsbestyrelsen og lokalforeningerne. 

Der skal indgås nye og funktionelle samarbejdsaftaler mellem landsforeningen og de 

enkelte naturistcampingpladser. 

Vi vil fortsætte vores samtale-runder med lokalforeningerne; for selvom meget kan 

klares via mailkorrespondance, er fysiske møder langt at foretrække, den 

økonomiske udgift ufortalt. Fysiske møder fremmer dialogen, ligesom korridor-

snakken også har vist sig at være ganske givende, især på idé-planet. 

 

Medlemspleje 

Vi vil fortsat udsende Nyhedsbrevet på regelmæssig basis, dvs. ca. 1 gang pr. måned. 

Informationen tilføjes aktuelt markedsføringsmateriale fra vores samarbejds-

partnere. 

Årsskriftet vil fortsat udkomme. Temaet for Årsskrift 2023 er allerede bestemt. 

Bladet vil omhandle ’Nøgenkultur’ og belyse synet på naturisme eller nøgenhed 

generelt i vestlige som i primitive samfund og især behandle udviklingen henimod 

det nuværende stadie, og hvad der i samfundene har medført denne udvikling. 

Efter engelsk model vil vi forsøgsvis oprette online-aktiviteter som eksempelvis 

debatter og lignende interaktive programmer med vores interesserede medlemmer 

som deltagere. 

 

 

 



Arrangementer 

Der er en støt stigende interesse for oplevelser i naturen. Interessen for 

nøgenvandreture i skove og på strande vil Danske Naturister gerne imødekomme. 

Derfor opfordrer vi lokalforeningerne til at tænke i de baner, så mulighederne for 

gode naturoplevelser i nærområder udnyttes. 

Landsbestyrelsen stiller sig også her til rådighed med annoncering og hjælp til det 

praktiske. Skriv til info@naturister.dk. 

Indendørsaktiviteterne skal fortsætte som før, men der vil blive holdt øje med 

muligheder for nye typer af aktiviteter, der foruden at glæde vores medlemmer kan 

skabe den ønskede opmærksomhed i offentligheden. 

Og sluttelig vil vi henlede opmærksomheden på Aktivitetspuljen. Dens formål er at 

skabe et økonomisk grundlag for gennemførelse af nye ideer til projekter. 


