
kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t 
i n s t i t u t  f o r  g e ov i d e n s k a b  o g  n at u r f o rva lt n i n g

Der er videnskabelige beviser for, at naturen kan påvirke 
vores helbred og livskvalitet i en positiv retning. Det betyder, 
at alle bør have mulighed for at besøge og bevæge sig i 
naturen, som en del af hverdagslivet.

Derfor har vi sat os for at undersøge, hvordan man skaber 
bedre rammer for naturoplevelser, fysisk aktivitet, friluftsliv og 
samvær, der fremmer sundheden. Og her er vi helt afhængi-
ge af dine input. Derfor håber vi, at du har lyst til at deltage i 
projektet og bidrage med dine erfaringer.

Vi er en gruppe forskere på Københavns Universitet, der 
gennemfører projektet sammen med Handicapidrættens 
Videnscenter og i partnerskab med Bevica Fonden og  
15. Juni Fonden. Herudover samarbejder vi med Statens 
Byggeforskningsinstitut, Statens Institut for Folkesundhed  
og Syddansk Universitet.

Med venlig hilsen
Tine Soulié, Handicapidrættens Videnscenter og  
Ulrika K. Stigsdotter, Københavns Universitet

Nyt projekt om natur og sundhed 
Hør mere på informationsmøderne d. 19. og d. 24. januar 2017

Hvordan foregår det?
I foråret 2017 snakker vi med deltagerne gruppevis. Målet er 
at finde ud af, hvilke oplevelser og aktiviteter i naturen, I har 
lyst til, hvis rammerne giver mulighed for det. Vi ser også på, 
hvilke udfordringer der kan være. Bagefter besøger vi for -
skellige naturområder i mindre grupper, hvor alle bliver inter -
viewet. Her går vi mere i dybden med jeres erfaringer med at 
være i naturen, f.eks. i skoven, ved stranden, i parken osv.

Alle med bevægelseshandicap kan være med
Vi vil gerne invitere dig til at deltage i projektet. Alle med en 
eller anden form for bevægelseshandicap kan være med, 
uanset om man  bruger hjælpemidler eller ej. Det betyder 
ikke noget, om man normalt bruger naturen. 

Vi håber, at både børn og teenagere (med samtykke fra for-
ældre), voksne og ældre har lyst til at være med. Der er ingen 
aldersbegrænsning bortset fra, at man skal være over 6 år.

Forældre, fagpersoner og andre med interesse for projektet 
er også velkomne til informationsmødet.

Naturen er god for vores helbred og livskvalitet. Derfor undersøger en gruppe forskere nu, hvordan mennesker 

med bevægelseshandicap kan få flere og bedre oplevelser i naturen. Du kan bidrage ved at fortælle os om dine 

erfaringer og ønsker. Hør mere om projektet på informationsmødet i enten Taastrup eller Aarhus.



Informationsmøder
Sjælland: Den 19. januar 2017, kl. 17.00-18.30
Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2,  
2630 Taastrup. Vi byder på te/kaffe med lidt at spise til.

Jylland: Den 24. januar 2017, kl. 17.00-18.30
Marselisborgcentret, P. P. Ørums gade, Bygning 8, kon fe-
rence salen, 8000 Aarhus. Vi byder på te/kaffe med lidt at 
spise til.

Tilmelding
Du kan tilmelde dig informationsmødet på www.handivid.dk. 
Et link i højre side leder dig videre til tilmeldingsblanketten. 
Du kan desuden kontakte os på post@handivid.dk eller tlf. 
4634 0000.

Vi vil også gerne høre fra dig, selv om du ikke kan komme  
til informationsmødet. Du kan godt deltage i projektet alli-
gevel. Kontakt Victoria Linn Lygum fra projektgruppen på 
vic@ign.ku.dk.

Spørgsmål
Praktiske spørgsmål om informationsmødet besvares af 
Pernille Weiss fra Handicapidrættens Videnscenter på  
post@handivid.dk eller tlf. 4634 0000.

Spørgsmål om projektet besvares af Victoria Linn Lygum fra 
projektgruppen på vic@ign.ku.dk.

Program

17.00: Tine Soulié fra Handicapidrættens Videnscenter byder velkommen

17.10: Tony Bech fra Danske Handicaporganisationer taler om vigtigheden af forskning på feltet (kun d. 19/1)

17.15: Marianne Kofoed fortæller, hvorfor projektet er vigtigt for Bevica Fonden (kun d. 19/1)

17.20: Ulrika Stigsdotter fra Københavns Universitet præsenterer projektet

17.40: Victoria Linn Lygum fra Københavns Universitet fortæller, hvordan projektet vil foregå

17.55: Spørgsmål/svar/samtale om projektet ved Ulrika Stigsdotter, Victoria Linn Lygum og Tine Soulié

Projektet
Projektet er forankret i et partnerskab med Handicapidræt-
tens Videnscenter, Bevica Fonden og 15. Juni Fonden, og 
ledes af forskergruppen Natur, Sundhed & Design på 
Københavns Universitet. Desuden deltager Statens Bygge-
forskningsinstitut, Staten Institut for Folkesundhed og 
Syddansk Universitet.

Projektet er finansieret af Bevica Fonden, 15. Juni Fonden, 
Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Københavns Universitet og 
Handicapidrættens Videnscenter.
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