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Temadage o.lgn. 
 

Sundhedsnetværket holder temadagen ’Natur, krop og psyke - et rehabiliteringstilbud i Svendborg for 

kriseramte mennesker’ torsdag d. 11. maj kl. 9-16 i Svendborg. Kan naturen bruges som hjælpemiddel mod 

kriseramte mennesker? Hvad sker der med kroppen, når vi kæmper med indre dæmoner som stress, 

kronisk sygdom, angst eller depression og hvordan kan vi bruge naturen som redskab til at bekæmpe dem? 

Det kan du bl.a. høre mere om på dagen. Tilmeldingsfrist 1. maj. Se mere i vedhæftede invitation. 

 

Netværket ”Aktiv Fritid For Alle” under Handicapidrættens Videnscenter holder temadag fredag d. 21. april 

2017 kl. 10.00 – 15.00 i Vejle. Se mere og tilmeld dig temadagen her. 

 

UdeskoleNet afholder sit 21. møde d. (14.-) 15. maj 2017 på Karpenhøj Naturcenter. Temaet er denne gang 

spændingsfeltet mellem natur og kultur. Tilmeldingsfristen er d. 4. maj. Find dagens program her.  

 

Naturmødet i Hirtshals afholdes d. 18.20. maj. Find program og se videoer mm. her. 

 

 

Nyheder  
 

Ny hjemmeside med naturaktiviteter 

Naturninja.dk er Danmarks Naturfredningsforenings nye site med ideer og inspiration til naturoplevelser for 

børn og familier. Find det her.  

 

Demente i naturen 

To ældrecentre i Sydvestjylland har netop indviet to rickshaw-cykler, der skal bringe demente, dårligt 

gående og andre ældre tættere på naturen. Læs mere og se videoen her. 

 

Friluftsrådet kortlægger friluftslivet 

To større undersøgelser skal give ny viden om friluftslivets samfundsmæssige værdi. Arbejdet med at få 

øget viden om danskernes friluftsliv samt de sundhedsmæssige og sociale effekter skal foretages af Moos-

Bjerre & Lange og Steno Diabetes Center Copenhagen. Læs mere her. 

 

Udeskole på P1 
Fik du hørt Natursyns indslag ’I skole under åben himmel’ om forskningsprojektet TEACHOUT, der blandt 
andet undersøger, hvad det har af betydning for elevernes læringsproces og fysiske aktivitet, når 
klasseværelset rykker ud under åben himmel? Hvis ikke, kan du finde indslaget her. 
 

Naturprogrammer gør godt!  

Nyt studie undersøger effekten af at se naturdokumentarer. Resultaterne viser, at det at se 

naturdokumentarer giver en signifikant forhøjet følelse af forbløffelse, forundring og nysgerrighed samt 

http://www.handivid.dk/idraet/kalender/netvaerksmode-aktiv-fritid-alle-1?eID=562
http://www.skoven-i-skolen.dk/sites/skoven-i-skolen.dk/files/filer/UdeskoleNet/Moeder/2017/karpenhoej/21-mode-foraar2017karpenhoej.pdf
http://naturmoedet.dk/
http://www.naturninja.dk/om-os/
http://www.dn.dk/nyheder/aeldre-pa-rickshaweventyr-i-naturen/?utm_source=DN+Nyhedsbreve&utm_campaign=b5e0c819ca-DN_Nyhedsbrev_2017_uge_11&utm_medium=email&utm_term=0_16ebc33b07-b5e0c819ca-41974437
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/marts/nye-undersoegelser-skal-give-ny-viden-om-friluftslivets-effekter.aspx
http://www.dr.dk/p1/natursyn/natursyn-2017-03-27
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interesse og lyst til at udforske. Modsat bliver nervøsitet, frygt og lav energi signifikant formindsket. Læs 

hele studiet her.  

 

Den Danske Naturfond køber natur 

Skoven ligger ved Bøtø på Falster og skal skabe værdifulde oplevelser for besøgende i området. Den 

nuværende granskov vil blive omdannet til lys skov med åbne sletter, der skal afgræsses af kvæg og 

vildheste, samt nye levesteder for insekter, sommerfugle og sjældne fuglearter. Læs mere om projektet 

her.  

 

Klimatårn i Høje-Taastrup 

Det nyåbnede tårn er det første af tre eksempelprojekter for ByNaturrum, der på nyskabende måder 

skaber oplevelser og formidler om naturen i byen. Læs mere her.  

 

Nordisk Folkesundhedskonference 2017 

Afholdes i Aalborg d. 22. – 25. august. Temaet er i år: Folkesundhed i velfærdssamfund under forandring – 

hvordan skaber vi bæredygtige løsninger? Deadline for early bird tilmelding er d. 1. juni 2017. Læs mere om 

konferencen her.  

 

Artikler 
Adgang til natur reducerer depression og overvægt (engelsk artikel) 

Børn, som leger meget udendørs, er mere tilbøjelige til at passe på naturen som voksne (engelsk artikel) 

At se på fugle er godt for dit mentale helbred, viser nyt studie (engelsk artikel) 

Oplevelser gør børn mere lykkelige end nyt legetøj (engelsk artikel) 

Folk der ofte kommer i parker har bedre selvvurderet helbred, viser studie (engelsk artikel) 

Naturvejledning bidrager til folkesundheden 

Depression: Kun én behandling virker bedre end placebo 

Nys, løbende næse og øm hals føles værre for ensomme 

 

 

Penge at søge 
• VELUXFONDEN og Friluftsrådet har indgået et partnerskab, der uddeler 1,5 mio. kr. til særligt aktive 

ældres almennyttige aktiviteter inden for friluftsliv og naturbeskyttelse i Danmark. De ældre skal 

være minimum 60 år, og mindst én af de særligt aktive ældre skal være ude af erhverv. 

Ansøgningsfristen er d. 1. juni 2017. Læs mere her og her.  

 

• Ny konkurrence skal skabe friluftsliv i Danmarks almene boligorganisationers grønne og blå 

områder. Friluftsrådet ser et stort potentiale i at sætte fokus på udelivet i boligområderne og har 

afsat 1 mio. kr. til de bedste ideer. Læs mere om konkurrencen her.  

 

• Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på i alt 12,1 mio. kr. til at udvikle, metodebeskrive 

og dokumentere resultaterne af en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn og unge og 

deres familier. Der skal være tale om en eksisterende indsats, som har stor sandsynlighed for at 

skabe progression for borgerne, men som endnu ikke er dokumenteret i forhold til effekt og 

resultater. Ansøgerkredsen er landets kommuner. Der kan evt. søges i samarbejde med sociale 

tilbud eller organisationer, som enten er kommunale, selvejende eller private. Læs mere her. 

http://asset-manager.bbcchannels.com/workspace/uploads/bbcw-real-happiness-white-paper-final-v2-58ac1df7.pdf
http://ddnf.dk/2017/03/nyt-stort-naturomraade-paa-danmarks-sydspids/
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/marts/foerste-bynaturrum-aabnet-i-hoeje-taastrup.aspx
https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/folkesundhed-i-velfaerdssamfund-under-forandring-hvordan-skaber-vi-baeredygtige-loesninger
https://www.theguardian.com/society/2017/mar/21/access-nature-reduces-depression-obesity-european-report
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170317102447.htm
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/25/watching-garden-birds-good-mental-health-research-shows/
http://www.mnn.com/family/family-activities/blogs/want-happy-kids-give-them-more-experiences-and-less-stuff
http://news.psu.edu/story/449875/2017/02/08/park-use-influences-perceived-health-study-shows
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/marts/naturvejledning-bidrager-til-folkesundheden.aspx
http://videnskab.us2.list-manage.com/track/click?u=e3c3e7ba63a293af2fbe0e734&id=a39ded74f8&e=926afb2b50
http://videnskab.dk/krop-sundhed/nys-loebende-naese-og-oem-hals-foeles-vaerre-for-ensomme?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=e333a9d9f2-EMAIL_CAMPAIGN_2017_04_04&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-e333a9d9f2-239707817
http://www.friluftsraadet.dk/media/1632436/aktiv-af-natur-flyer-digital.pdf
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/marts/aktive-aeldre-i-naturen.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/boligorganisationer
https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2017/ansogningspulje-udvikling-af-lovende-social-praksis-pa-borne-og-ungeomradet?utm_source=Socialstyrelsens+nyhedsbrev&utm_campaign=a84962fa4d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_17&utm_medium=email&utm_term=0_5133c565ad-a84962fa4d-45114481

