
Torsdag den 3. marts 2016 kl. 9.30 - 15.30
Skovskolen, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg 

Veterankonference 2016
– Natur og sundhed for krigsveteraner

s kov s ko l e n
kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t

INVITATION

Forsvarets Veterancenter og Videncenter for Friluftsliv & Naturformidling, Københavns Universitet, 
inviterer til konference om natur og sundhed for veteraner. Konferencens formål er at skabe et 
tværfagligt rum, hvor deltagere og oplægsholdere deler ny og eksisterende viden om veteranernes 
udfordringer og behov. 

Konferencens tager udgangspunkt i natur og sundhed, da disse to temaer begge står stærkt i 
soldatens bevidsthed og kulturmønster. Natur baserede rekreative aktiviteter kan derfor være særlig 
gode for udvikling og rehabilitering for veteraner.

Konferencen byder på oplæg fra danske og internationale eksperter, der alle giver deres bud på en 
videnbaseret tilgang til forskellige områder af veteranens liv. 



Veterankonference 2016  
– Natur og sundhed for krigsveteraner

MÅLGRUPPE
Konferencen henvender sig til myndigheder, 
forvaltere, forskere, sundhedspersonale, socialråd-
givere, frilufts- og naturvejledere, foreninger samt 
frivillige og private organisationer med interesse i 
veteranområdet. 

DATO
Torsdag den 3. marts 2016 fra 9.30-15.30

STED
Auditoriet på Skovskolen, Nødebo, Nødebovej 77a, 
3480 Fredensborg

PRIS
350,00 kr. pr. deltager ekskl. moms. Prisen dækker 
konference og forplejning

TILMELDING
Tilmelding på www.ign.ku.dk/Efteruddannelse og 
kurser/Åbne kurser og konferencer

Tilmelding er bindende og fristen er fredag den  
26. februar 2016. 

KONTAKT
Niels Overgaard Blok, tlf. 20841212, nbl@ign.ku.dk

ARRANGØRER
Videncenter for Friluftsliv og Naturvejledning på 
Skovskolen, Københavns Universitet og Forsvarets 
Veterancenter

FACEBOOK
www.facebook.com

 PROGRAM

09.00 Ankomst

09.30 Velkomst
 
09.40 Veteranområdet anno 2016
 Oberst Jette Albinus, chef for Veteran

centeret

10.00 Trivsel, social reintegration og et 
meningsfuldt liv 

 Lektor Hans Henrik Knoop, leder af 
Forskningsenhed for positiv psykologi, 
Århus Universitet

10.45 Pause

11.00 Natur og friluftsliv som indre og ydre 
sundhed 

 Lektor, ph.d. Søren Andkjær, Institut for 
Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

11.45 Natur Retreat for Veteraner  
AnneLine Ussing, ejer af Natur Retreat

12.00 Frokost

12.45 Kroppens betydning for læring og udvik-
ling

 Hjerneforsker og adj. professor Kjeld Fredens, 
reCreate, Institut for Læring og Filosofi, 
Aalborg Universitet

13.30 Amerikanske erfaringer med veteraner 
(engelsk)

 Amerikanske erfaringer med PTSD-behandling 
og en introduktion til bestselleren »Livet efter 
Krigszonen«

 Forfatter, ph.d. Laurie B. Slone, Department of 
Psychiatry, Dartmouth College

14.15 Indlæg fra Veteranhaven 
Officer Rene Pamperin, PTSDramt Veteran

14.30 Pause

14.40 Natur-baseret terapi for krigsveteraner 
med PTSD 

 Ph.d. Dorthe Varning Poulsen, Institut  
for Geovidenskab og Naturforvaltning, 
Københavns Universitet

15.25 Opsamling og afslutning

15.30 Tak for i dag

https://ignkurser2016.secure.ku.dk/veterankonference-2016/
https://ignkurser2016.secure.ku.dk/veterankonference-2016/
https://www.facebook.com/events/1668621186719876/

