
Nyhedsbrevet oktober 2016  

 

Arrangementer 

Tirsdag d. 1. november 2016 holder netværket Naturen som social løftestang temadag under 

overskriften Naturfortrolighed gennem lokale partnerskaber. Tilmeldingsfrist 

27.november. Læs mere her. 

Kom til Udeskole Konference d. 3. november 2016 i skovskolen i Nødebo. Temaet er 

’Udeskole/Åben Skole en del af Folkeskolen’. Tilmeldingsfristen er d. 20. oktober. Find 

nærmere info her.  

Den 23. november 2016 afholder Sundhedsstyrelsen konferencen ’Mental sundhed i 

Danmark – hvordan fremmes trivslen?’ på Crown Plaza i København. Læs mere om 

konferencen her. 

Nordisk Netværk afholder kurset ’Aktiv fritid för alla!’ i Sverige d. 8.-9. december 2016. Se 

invitation og program her.   

Kom til temadag om Unges exit fra grupperelateret kriminalitet d. 16. marts 2017 i 
Aarhus.  Læs mere her.  
 
5. maj 2017 afholder det nye netværk deres 3. netværksmøde, Havesalon3 (se omtale af 

netværket nederst i nyhedsbrevet). Projektet Nye Rødder under Hallingelille Økosamfund ved 

Ringsted står for temadagen. Invitation følger. 

 

Artikler om natur, sundhed og læring 

Pokémon Go får unge ud i naturen 

Streetfishing!  
 
Sociale investeringer bør ses i et livsforløbsperspektiv 
 
At slå med le er balsam for sjælen  

6,4 mio kr. til nyt projekt om efterkrigstidens ’velfærdslandskaber’  

Patienter med angst og depression har en anden opfattelse af tiden end raske personer 
 
Blinde sover dårligere end seende 

Fire kommuner kan nu tilbyde kultur på recept 

Resiliens bliver af nogle udråbt som løsningen på alt. Det er problematisk, mener forskere. 

Forsker om hjernetræning: Gå en tur i stedet 

http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2016/oktober/temadag-om-lokale-partnerskaber-som-oeger-naturfortrolighed.aspx
https://ignkurser2016.secure.ku.dk/udeskole-konference/
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/konference-mental-sundhed-i-danmark-hvordan-fremmes-trivslen
https://redbarnet-my.sharepoint.com/personal/nah_redbarnet_dk/Documents/Vedhæftede%20filer/Nordiskt%20N%C3%A4tverk%202016%20inbjudan.pdf
http://www.cok.dk/unges-exit-grupperelateret-kriminalitet?utm_medium=email&utm_campaign=BU%20-%20Fredag%20-%20Uge%2034&utm_content=BU%20-%20Fredag%20-%20Uge%2034+CID_0e183162bdfef7178a42f4343530a09a&utm_source=Send2market&utm_term=Nr%20det%20er%20svrt%20at%20vre%20ung
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2016/august/pok%C3%A9mon-go-faar-unge-ud-i-naturen.aspx
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=48081
http://videnskab.dk/politologisk-arbog-2016/sociale-investeringer-i-et-livsforlobsperspektiv?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=80cfec3c58-201604099_4_2016&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-80cfec3c58-239707817
https://vimeo.com/180731651
http://ign.ku.dk/forskning/landskabsarkitektur-planlaegning/landskabsarkitektur-urbanisme/reconfiguring-welfare/
http://videnskab.dk/krop-sundhed/mennesker-med-angst-og-depression-staar-stille-i-nuet?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=8215b3cab9-201608268_26_2016&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-8215b3cab9-239707817
http://videnskab.dk/krop-sundhed/blinde-sover-daarligere-end-seende?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=009c016bd7-201631077_31_2016&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-009c016bd7-239707817
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/fire-kommuner-kan-nu-tilbyde-kultur-paa-recept
http://videnskab.dk/kultur-samfund/resiliens-det-nye-hotte-begreb-du-skal-kende?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=2b8620569f-201603077_3_2016&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-2b8620569f-239707817
http://videnskab.dk/kultur-samfund/forsker-om-hjernetraening-gaa-en-tur-i-stedet?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=78a3b4bfdf-2016101210_12_2016&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-78a3b4bfdf-239707817


To uger i bjergene ændrer dit blod i flere måneder 

 

Publikationer 

Rygning, fysisk inaktivitet og alkohol er de væsentligste årsager til, at danskerne dør tidligt, 

viser ny stor rapport fra Sundhedsstyrelsen. Læse mere her. 

Ny rapport, udgivet af Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, afdækker 

børn og unges hverdagsfritidsliv.  

Forskning tyder på, at der er en sammenhæng mellem bybefolkningers sundhed og 

tilgængeligheden af grønne områder i de daglige omgivelser. Ny undersøgelse analyserer de 

potentielle intra-urbane relationer mellem børns sundhedsdeterminanter og naturområder i 

Berlin, Tyskland. Læs mere om studiet her.  

Naturen har en mentalt helsebringende virkning - det viser forskningen. Nu begynder 

psykologer også at bruge naturen i det terapeutiske arbejde. Læs artiklen Natur giver ro i 

sindet, udgivet af Magasinet P.  

 

Nyt netværk 

En nyt netværk for praktikere og teoretikere, der arbejder med have og naturguidet terapi 

eller anvender naturen som element/redskab i rehabilitering er etableret. Formålet med 

netværket er bl.a. at praktikere får en mulighed for at lære hinanden at kende og sammen 

indkredser erfaringer og udfordringer i Danmark og undersøger et muligt fælles ståsted. 

Initiativtagere er folkene bag de tre terapihaver www.grönska.dk, www.haverefugiet.dk og 

www.fakti.dk. Netværket har afholdt 2 netværksmøder (se omtale at næste netværksmøde 

under Arrangementer). Yderligere information eller deltagelse i netværket: kontakt Ella 

Hilker, emh@ellahilker.dk  

 

Undersøgelse 

Kender du til projekter som bruger friluftsliv, naturvejledning eller andre naturaktiviteter til 

integration? Så har Nordiska Ministerrådet brug for din hjælp! Tag del i kortlægningen her.  

 
Øvrige nyheder  

Vinderen af Danmarks Friluftskommune 2016 er Vejle Kommune! Kommunen belønnes med 
en check på 250.000 kr. for deres målrettede og ambitiøse strategiske arbejde med friluftsliv 
på tværs af forvaltninger. Læs mere her.  

 

 

http://videnskab.us2.list-manage.com/track/click?u=e3c3e7ba63a293af2fbe0e734&id=b76cae682c&e=926afb2b50
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/ny-rapport-viser-rygning,-fysisk-inaktivitet-og-alkohols-betydning-for-doedeligheden
http://static.sdu.dk/mediafiles/8/7/C/%7B87C32C14-7A98-40F7-91FD-1DA14AC17B6B%7DMovements2016_2.pdf
http://www.childrenandnature.org/research/researchers-suggest-recognizing-natural-areas-as-a-social-indicator-of-intra-urban-health-inequalities-among-children/
http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18918.pdf
http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18918.pdf
http://www.grönska.dk/
http://www.haverefugiet.dk/
http://www.fakti.dk/
mailto:emh@ellahilker.dk
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1146822&SID=80e3f5c9-43b7-485b-9f61-f892f406abea&dy=1327178906
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2016/august/vejle-kommune-kaares-til-danmarks-friluftskommune-2016.aspx


 


