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Temadag i Sundhedsnetværket 

Mandag d. 6. marts kl. 9.00-15.30 handler det om hvordan lege og aktiviteter i naturen kan bruges til at 

styrke både den enkelte og fællesskabet. Dagen foregår på Naturcenter Vestamager og er en opfølgning på 

temadagen om natur og resiliens, der blev holdt i foråret 2016 – du kan godt deltage selvom du ikke har 

været med tidligere. Invitation følger meget snart men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 

Er en gåtur i parken lige så effektiv som medicin?  

Et studie fra USA viser at skolebørn med ADHD koncentrerer sig bedre efter en gåtur i den lokale skov eller 

park. Danske forskere vil nu undersøge, hvor stor effekt naturen har, og om natur virker lige så godt som 

eller kan supplere medicin. Læs artiklen ADHD: Er en gåtur i parken lige så effektiv som medicin her.   

 

Interesseret i sundhedsfremme i naturen for pårørende?  

Undersøgelser viser, at pårørende til alvorligt syge er en målgruppe, der kan have brug for støtte og hjælp 

til at fastholde eller forbedre egen sundhed. Tina Laugesen, formand i Gribskovs lokale afdeling af Kræftens 

Bekæmpelse, er nysgerrig på hvordan man kan bruge naturen i forhold til sundhedsfremme for pårørende 

til kræftramte, og hun er meget interesseret i erfaringer, som andre kan have gjort sig på området. Har du 

erfaringer eller viden eller kunne tænke dig at være med til at stable et pilotprojekt på benene i Gribskov 

sammen med Tina, så kontakt hende på mail: tina.laugesen@gmail.com  

 

Nyt samarbejde omkring natur og bevægelse 

Friluftsrådet har indgået en partnerskabsaftale med DGI og Dansk Idrætsforbund under overskriften Bevæg 

dig for livet – bevæg dig i naturen. De kommende tre år vil organisationerne arbejde tæt sammen for at 

motivere danskerne til at bevæge sig ude i naturen. Læs mere her.  

 

Veteraner og friluftsliv 

Veteranstøtten har igennem det sidste årstid arbejdet på at stable et nyt friluftsudvalg på benene, med det 

formål at udbyde friluftsliv til alle veteraner, der har lyst til aktiviteter i naturen med andre ligesindede. 

Friluftsliv er en god og sund hobby, som mange soldater og veteraner finder interessant, da det på en 

hyggelig måde deler værdier og minder om soldaterlivet. Erfaringerne fra de ture der er afholdt i 2016 er 

gode. Aktiviteterne er gratis for veteranen, og spænder fra deciderede begynder aktiviteter til de mere 

udfordrende, så der er noget for alle uanset erfaringerne med friluftsliv. Veteranstøtten har også en lille 

pulje af soveposer, telte, rygsække osv. Vil du vide mere, så kontakt formand for Veteranstøttens 

Friluftsudvalg Niels Blok, nbl@ign.ku.dk 

 

Publikationer 

• Små børn har brug for at være fysisk aktive. Sundhedsstyrelsen har lavet en folder og to plakater, 

som skal inspirere forældre til børn mellem 0 og 4 år til at støtte børnene i at udvikle deres motorik 

og bevæge sig aktivt. Læs mere og find folderen Støt dit barn til at aktiv leg og bevægelse og 

plakaterne Støt dit barn til bevægelse (0-1 år) og Støt dit barn i at være aktiv (1-4 år) her.   

 

http://videnskab.dk/krop-sundhed/adhd-gaatur-i-naturen-virker-lige-saa-godt-som-medicin?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=efb8cd0346-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_05&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-efb8cd0346-239707817
mailto:tina.laugesen@gmail.com
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/januar/bevaeg-dig-i-naturen.aspx
https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/smaa-boern-har-brug-for-at-vaere-aktive
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• Socialt samvær forbedrer ældres mentale sundhed, viser et nyt litteraturstudie, som 

Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af Aarhus Universitet. Læs hovedpointerne her eller læs 

hele rapporten her.  

 

Penge at søge 

Ansøgningsfristen for udlodningsmidler til friluftsliv er d. 1. marts 2017.  Find mere information her.  

 

https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/socialt-samvaer-forbedrer-aeldres-mentale-sundhed
https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/~/media/0B922A4A69794910BC2D9292A98B8895.ashx
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv.aspx

