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Besøg VeteranHaven 

Onsdag d. 2. juli kl. 12.30 arrangerer netværket besøg og rundvisning i VeteranHaven ved Slagelse for alle 

interesserede. Her viser initiativtager og daglig leder René Pamperin rundt. Arrangementet er gratis. Send 

gerne invitationen videre i dit netværk. Se mere i invitationen her og tilmeld dig her. 

 

Hver fjerde dansker over 35 år dør af en hjertekarsygdom 

Selvom det lyder af meget dør færre danskere af hjertekarsygdomme end for tolv år siden. Dødsfald pga. 

hjertekarsygdomme udgør 25 % af alle dødsfald blandt personer på 35 år eller derover, hvilket stadig gør 

hjertekarsygdomme til den næsthyppigste dødsårsag efter kræft. Der er stor social ulighed forbundet med 

hjertekarsygdom. Det kan man bl.a. læse i rapporten "Hjertekarsygdomme i 2011", som Statens Institut for 

Folkesundhed har udarbejdet for Hjerteforeningen. Læs mere og find rapporten her. 

 

Antallet af overvægtige børn og unge er stabiliseret 

Antallet af overvægtige og svært overvægtige børn og unge har været støt stigende siden 1970'erne, men 

nu viser nye danske tal, at der er sket en opbremsning. Læs mere her. 

 

Nordisk folkesundhedskonference 2014 

Trondheim er værtsby for den 11. nordiske folkesundhedskonference, som foregår i dagene 26. – 29. 

august 2014. Temaet er ”Samfundsudvikling for sundhed og trivsel i Norden”. Konferencen arrangeres af 

Sundhedsstyrelsen og sundhedsmyndighederne i de øvrige nordiske lande. Læs mere her. 

 

Liste over hjælpemidler 

Handicapidrættens Videnscenter samler oplysninger om, hvad der findes af gode aktivitetshjælpemidler til 

friluftslivsbrug. De har udarbejdet en liste med korte beskrivelser. Find listen her. 

 

Arctivity: Friluftslejr også for funktionshæmmede 

På Valnesfjord Helsesportssenter i Norge afholder de en stor 8 dages friluftslivslejr i sommeren 2015 med 

en lang række aktiviteter og med mulighed for, at alle, der har lyst, kan deltage. Læs mere om Arctivity på 

Valnesfjords hjemmeside her. 

 

Penge at søge 

Der mangler dokumentation for, hvordan friluftsliv kan forandre udsatte børn og unges hverdag i en mere 

positiv retning. Derfor har Friluftsrådet udbudt en opgave med at udvikle, afprøve og dokumentere 

friluftsliv som socialpædagogisk metode. De søger to organisationer eller virksomheder, der vil ansøge om 

at løse opgaven, hvortil der medfølger en pulje på 500.000 kr. fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet. Puljen 

kan søges frem til 15. august 2014. Læs mere her. 
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