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Kære netværker 

Så nærmer sommerferien sig for redaktionens vedkommende og du ønskes en rigtig dejlig sommer. Vi 

vender stærkt tilbage efter ferien ☺ 

 

Artikler til Månedens lysglimt! 

Er du med i et spændende projekt, har erfaringer med nye målgruppe i naturen eller en god aktivitet vi 

andre bør kende til, så er det måske dig, der skal skrive den næste artikel til Månedens lysglimt. 

Sundhedsnetværket udgiver løbende artikler om natur og sundhed, som bliver sendt ud til de over 500 

medlemmer af netværket og deres netværk samt 350 journalister og medier. Kontakt Eva Skytte, 

es@redbarnet.dk, hvis du har en ide. 

 

Skribenter søges til Magasinet Sundhed 

Naturvejlederforeningen har indgået et samarbejde med Magasinet Sundhed (gratismagasin på alle 

sygehuse, lægehuse, apoteker osv. men også købemagasin. Oplag 105.000).  Foreningen søger 

naturvejledere, der enten vil skrive artikler eller sparre på indhold, finde billeder eller andet. Er du 

interesseret, så kontakt hurtigst muligt Majken Fosgerau Salomonsen, tlf. 53566640, 

majkenfosgerausalomonsen@gmail.com 

 

Konference: Hjernen og sociale indsatser 

Hjernen i et socialt perspektiv er overskriften d. 4. oktober, hvor Socialstyrelsen og COK sætter fokus på 

sammenhængen mellem hjernen og sociale indsatser samt den kommunale praksis og vores viden om 

neurologi, handicap og psykiatri. Læs mere her.  

 

Speciale: natur og handicap 

Hvordan kan vi tilrettelægge friluftsliv og oplevelser i naturen, så det fremmer fysisk aktivitet og sundhed 

hos funktionshæmmede? Peter Scharling, som til dagligt underviser i friluftsliv på Egmont Højskolen, har 

skrevet speciale om dette tema. Find det her.  

 

Flersidig brug af kirkegårde 

Grøn Kirke afholdt d. 20. juni seminar i Odense om bæredygtig brug af kirkernes jorder. Her blev lanceret et 

inspirationskatalog med en række idéer til, hvordan kirker kan skabe fællesskab om kirkens jorder. Som 

opfølgning på seminaret holder Grøn Kirke d. 25. august 2016 studietur til forskellige sjællandske kirker, der 

bruger deres arealer som en del af deres kirkelige arbejde.  
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Find program og tilmelding til studieturen her.  

Find inspirationskataloget her. 

 

Spring Ud i Naturen netop afsluttet  

Der er i den forbindelse udgivet en inspirationshåndbog, aktivitetskort og en baggrundshæfte. Læs mere og 

find materialerne her.  

 

Sæt kryds i kalenderen! 

• Genplant Planeten, hvor skolebørn over hele landet planter træer for et bedre klima, åbner 

snart for tilmeldinger. Sæt allerede nu kryds i kalenderen 7. -11. november 2016. Læs mere om 

arrangementet her. 

• Den 18.-20. maj 2017 afholdes Naturmødet igen i Hirtshals. Se mere her 

• Den 22. – 25. august 2017 er Aalborg vært for Nordisk Folkesundhedskonference. Læs mere 

her. 

• Naturens Dag afholdes i år den d. 11. september. Læse mere her    

 

Artikler om natur, sundhed og læring 

• Mobilen hæmmer børns mobilitet konkluderer ph.d. fra Center for Interventionsforskning. Læs 

artiklen her.  

• At være ung i Danmark kan være svært, viser en forløbsundersøgelse af generation 1995 fra SFI. 

Læs opsummering her eller læs hele rapporten ’Unge i Danmark – 18 år og på vej til voksenlivet’ 

her  

• Færre unge påbegynder en kriminel løbebane viser undersøgelse foretaget af Rockwool Fonden. 

Læs artiklen her    

• Asylbørn dyrker Skovsgaard. Læs artikel her.  

• Enige forskere: Alle børn bør få pulsen op dagligt. Læs artikel her.  

• Åben skole - Kan udeskole noget særligt? Læs Theresa Schilhab indlæg i Folkeskolen.dk her.   

• Hvorfor føles det så godt at sidde om et bål? Læs med her  

• Naturens internationale kampdag slog alle rekorder 

• Mange flere danskere overnatter i det fri 

• Meditation i naturen gør dig mere rolig og kreativ 

• Borrelia kan muligvis gøre dig syg for livet  

• Elevers trivsel i folkeskolen er stigende  

• Børn af indsatte er ofte udsatte. SFI-rapport tegner et portræt af danske børn af fængslede. Læs 

mere her eller find hele rapporten ’Indsat far - udsat barn’ som pdf her.  

• To nye videnblade om friluftsluft og økonomi fra KU: Friluftsliv og nationaløkonomi: Danskernes 

samlede forbrug på friluftsaktiviteter og Friluftsliv og nationaløkonomi: Friluftslivets 

nationaløkonomiske fodaftryk – målt i økonomisk aktivitet og beskæftigelse OBS: For at læse 

videnbladet skal du abonnere på KU’s ’Videntjenesten’: 

http://www.gronkirke.dk/sider/nyhed/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=557&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2520&cHash=2541c1f0c9569a188a050c28233ae945
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http://www.rockwoolfonden.dk/artikler/uaendret-tilbagefald-blandt-unge-kriminelle/
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=47836&utm_source=DN+Nyhedsbreve&utm_campaign=1a5d8d0388-DN_Nyhedsbrev_uge_25&utm_medium=email&utm_term=0_16ebc33b07-1a5d8d0388-41974437
http://videnskab.dk/krop-sundhed/enige-forskere-alle-boern-boer-faa-pulsen-op-dagligt?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=099a389283-201606286_28_2016&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-099a389283-239707817
http://www.folkeskolen.dk/587721/aaben-skole---kan-udeskole-noget-saerligt
http://videnskab.dk/krop-sundhed/hvorfor-er-det-saa-hyggeligt-ved-et-baal?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=0cd2f8ec2f-201606236_23_2016&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-0cd2f8ec2f-239707817
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=47778&utm_source=DN+Nyhedsbreve&utm_campaign=466c641371-DN_Nyhedsbrev_uge_21&utm_medium=email&utm_term=0_16ebc33b07-466c641371-41974437
http://landbrugsavisen.dk/%C3%B8konomi/choktal-s%C3%A5-mange-tusinde-danskere-overnatter-i-naturen-i-%C3%A5r
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=47853&utm_source=DN+Nyhedsbreve&utm_campaign=837560fc0f-DN_Nyhedsbrev_uge_24&utm_medium=email&utm_term=0_16ebc33b07-837560fc0f-41974437
http://videnskab.dk/krop-sundhed/borrelia-kan-muligvis-goere-dig-syg-for-livet?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=4bfcb14869-201606206_20_2016&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-4bfcb14869-239707817
http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Jun/160622-Elevers-trivsel-i-folkeskolen-er-stigende?utm_medium=email&utm_campaign=Ugentligt%20nyhedsbrev&utm_content=Ugentligt%20nyhedsbrev+CID_8697b5c0b35064d212ba6e154c86575d&utm_source=uvmmail&utm_term=Elevers%20trivsel%20i%20folkeskolen%20er%20stigende
http://www.sfi.dk/nyt/nyheder/presse/indsatte-faedre-har-ofte-udsatte-boern/
https://pure.sfi.dk/ws/files/473564/1617_Indsat_far_udsat_barn.pdf
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• Hvordan kan vi arbejde med tidligere forebyggende indsatser for udsatte børn og unge? 

Socialstyrelsen udgiver en videnskortlægning i rapportform og et inspirationskatalog til 

kommunerne. Læs mere her.  

• SFI-rapport: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016.  Læs mere her eller find 

hele rapporten som pdf her.  

 

 

Penge at søge 

Den Danske Naturfond har oprettet en pulje på 15 millioner kroner, hvor private lodsejere, foreninger og 

organisationer kan søge midler, der er målrettet lokale naturprojekter. Ansøgningsfrist d. 1. august. Læs 

mere her.  
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