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Temadag: Natur, krop og psyke afholdes 

Torsdag d. 14. september kl. 9-16 i Svendborg handler det om natur-assisteret terapi - at bruge 

naturen som medbehandler. 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? Eller 

hvordan bruges det forebyggende? Læs mere i den vedhæftede invitation. Tilmelding inden d. 30. 

august her. 

 

Temadag: Naturoplevelser og friluftsliv for mennesker med særlige behov 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 6.-7. november 2017, hvor vi inviterer til et døgn med fokus 

på mennesker med særlige behov som f.eks. autisme, ADHD og andre i psykosociale 

vanskeligheder. Temadagen afholdes på Herstedhøje i samarbejde mellem Netværket Friluftsliv for 

mennesker med funktionsnedsættelse og Sundhedsnetværket. Mere information følger. 

 

Konference: Natur og friluftsliv for udsatte børn og unge 

Den 18.-19. april 2018 afholdes konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge 

og familier i Middelfart. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Har du erfaringer med udsatte børn, unge og natur - og vil bidrage som oplægs- og 

workshopholder, så kontakt arrangørerne på es@redbarnet.dk  

 

Ny portal: Viden om Friluftsliv 

Danmarks nye videnportal om friluftsliv er nu i luften. Den henvender sig til alle, der arbejder med 

at skabe og udvikle rammer for friluftsliv og giver overblik over nyeste viden og dokumentation, 

suppleret af et væld af praksiseksempler. Find portalen ’Viden om Friluftsliv’ her og læs mere om 

den her.  

 

Danmarks Friluftskommune 2017 

Landets kommuner kan nu melde sig ind i konkurrencen om at blive årets Friluftskommune. 

Temaet er i år ’Friluftsliv på tværs – samarbejde og partnerskaber’ og vinderen, der kåres af 

Friluftsrådet, får foruden den flotte titel 250.000 kr. til nye friluftsprojekter i kommunen. Fristen 

for at være med er d. 15. juni 2017. Læs mere om konkurrencen her.  

 

Udeskoleprisen 2017 

Et stort tillykke til Malene Bendix, som har modtaget årets pris for sin utrættelige energi og 

enorme kvalitetssans i arbejdet med Udeskole siden den allerførste spæde start. 

 

Arrangementer 

https://natur-sundhed.nemtilmeld.dk/
mailto:es@redbarnet.dk
http://www.videnomfriluftsliv.dk/
http://ign.ku.dk/nyheder/2017/ny-videnportal-om-friluftsliv-i-luften/
http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/april/hvem-skal-vaere-danmarks-friluftskommune-2017.aspx
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Ringsted Krisecenter inviterer alle interesserede på besøg i deres sansehave onsdag d. 28. juni 

2017. Find invitationen her.  

 

Den Nordiske Folkesundhedskonference 2017 afholdes d. 22.-25. august i Ålborg. Temaet er i år: 

’Folkesundhedsarbejdet i velfærdssamfund under forandring - Hvordan skaber vi socialt 

bæredygtige løsninger?’ Muligheden for at deltage til reduceret pris gælder ved tilmelding senest 

d. 15. juni. Find program og tilmelding her. 

 

Den 4. oktober 2017 afholder VIA University College i samarbejde med KU konference om 

udeskole under overskriften: ’Udeskole i Danmark: Læring, fysisk aktivitet, og sociale relationer 

udenfor klasseværelset. Konferencen foregår i Århus, og tilmeldingsfristen er d. 4. september. Find 

mere information om konferencen her. 

 

Næste møde i udeskole-netværket afholdes d. 5. september 2017 på Skovshoved Skole ved 

Gentofte. Program og tilmeldingsdetaljer kommer senere. 

 

Socialstyrelsen og COK byder velkommen til Neurodagen 2017 - Hjernen i socialt perspektiv d. 25. 

oktober i København. Tilmeldingsfristen er d. 13. september 2017. Læs mere om konferencen her 

og find programmet her.  
 

Andre nyheder 
Københavns Universitet afholder Naturbaseret terapi og sundhedsfremme modul 4 i efteråret 

2017. Ansøgningsfristen er d. 10. august 2017. Læs mere om uddannelsen her.  

 

Naturens Dag 2017 afholdes i år d. 10. september. Læs om de utallige arrangementer her.  

 

Artikler 
Ny dansk forskning: Børn, som dyrker sport efter undervisningen, husker bedre det, de har lært  

45 minutters motion om ugen øger hjerneaktiviteten for personer over 50 år 

Naturen er blevet en politisk kampplads 

Ph.d.-afhandling undersøger om mindfulness i naturen kan hjælpe stressede studerende 

Børns inaktivitet koster dyrt (artikel på engelsk) 

Forskere har udpeget 55 områder i Danmark, hvor naturen kan blive meget vildere 
 

Penge at søge 
Kommuner, regioner, private aktører, virksomheder og organisationer kan søge om penge til 

aktiviteter, der kan bidrage til at fremme et demensvenligt samfund. Læs mere om puljen her. 

Ansøgningsfristen er d. 23. juni.  

 

Socialstyrelsen har udmeldt en pulje på 20 mio. til projekter målrettet socialt udsatte grupper. 

Ansøgningsfrist: 18. juli 2017 kl. 12. Læs mere her. 

 

https://www.facebook.com/events/377944675936284/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5b%5d%7D%5d%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
http://www.nordiskfolkesundhedskonference.dk/
http://www.skoven-i-skolen.dk/sites/skoven-i-skolen.dk/files/filer/UdeskoleNet/Moeder/2017/Udeskolekonference/invitation_national-udeskole-konference_-_final_1.pdf
http://www.cok.dk/neurodagen?utm_medium=email&utm_campaign=Voksne%20beskftigelse%20brn%20og%20unge%20-%20mandag%20uge%2024&utm_content=Voksne%20beskftigelse%20brn%20og%20unge%20-%20mandag%20uge%2024+CID_113b4786f01f856e34a2ea6407763ba5&utm_source=Send2market&utm_term=Konferencen%20er%20i%20r%20den%2025%20oktober%20i%20Kbenhavn
http://www.cok.dk/neurodagen/program
http://landmaster.science.ku.dk/moduler/programmer-for-naturbaseret/
http://www.naturensdag.dk/?utm_source=DN+Nyhedsbreve&utm_campaign=fe1feac69f-Naturninja_2017_uge13&utm_medium=email&utm_term=0_16ebc33b07-fe1feac69f-41974437
http://videnskab.dk/krop-sundhed/boern-laerer-mere-ved-at-dyrke-sport-efter-undervisningen?utm_source=vores%20nyhedsbrev&utm_campaign=7f41e5c599-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_08&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-7f41e5c599-239707817
http://videnskab.dk/krop-sundhed/45-minutters-motion-om-ugen-oeger-hjerneaktiviteten-for-personer-over-50-aar
http://videnskab.dk/naturvidenskab/naturen-er-blevet-en-politisk-kampplads?utm_source=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=af5867a4cf-EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_04&utm_medium=email&utm_term=0_d2f5c83eb4-af5867a4cf-239707817
https://uniavisen.dk/naar-naturen-heler/
http://advantagenews.com/news/children%E2%80%99s-inactivity-has-high-cost-for-medical-expenses-res/
http://www.dn.dk/nyheder/55-steder-med-plads-til-vild-natur/?utm_source=DN+Nyhedsbreve&utm_campaign=e9babc9c96-DN_Nyhedsbrev_2017_uge_21&utm_medium=email&utm_term=0_16ebc33b07-e9babc9c96-41974437
https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/pulje-skal-hjaelpe-til-at-skabe-et-mere-demensvenligt-samfund
https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2017/pulje-udviklingsstotte-til-projekter-malrettet-socialt-udsatte-grupper?utm_source=Socialstyrelsens+nyhedsbrev&utm_campaign=0b896790c2-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_19&utm_medium=email&utm_term=0_5133c565ad-0b896790c2-45114481
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Friluftsrådet lancerer nye muligheder for at søge om tilskud til projekter fra Udlodningsmidler til 

Friluftsliv. Læs mere om de seks temaer, det er muligt at søge projekttilskud til her. Fristen er d. 1. 

oktober 2017. 
 

http://www.friluftsraadet.dk/nyhedsoversigt/2017/juni/udlodning-ny-pulje.aspx

