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Konferens/Workshop Djur, natur och hälsa 
 

Datum: 4-5 oktober 2017  

Tid:  4/10 11.00 – 22.00, 5/10 9.00 – 13.00  

Plats:  Föredragen hålls i konferenssal Tigerhuset som ligger i  

 anslutning till tigerhägnet inne i parken. 

 

 

4 oktober 

 

10.30 Registrering och incheckning (om möjligt) i Hotell Nordens Ark entré 

 

11.00 - 11.10 Välkomna – konferensen öppnas i konferenssalen Tigerhuset 

 

11.10 - 11.50 Yusra Moshtat  

 Naturen med andra ögon 

 

12.00 - 13.00 Lunch i Hotell Nordens Ark 

 

13.00 - 13.40  Patrik Grahn 

Varför man blir frisk av att vistas i natur och om vilka typer av natur som är 

bäst för vår hälsa. Den senaste kunskapen inom forskningsområdet.  

 

13.50 - 14.20 Anneli Jäderholm 

 Hur naturen hjälpte mig 

 

14.30 - 15.00 Eva-Lena Larsson 

 Gröna rehab, en plats för återhämtning i natur- och trädgårdsmiljö 

 

15.00 - 15.30 Fika – kaffe/te & macka 

 

15.30 - 15.50  Robert Almqvist 

 Erfarenheter från äldreboende med upplevelseträdgård 

 

16.00 - 16.25 Stina Wahl och Elin Wikström 

 Hundassisterad terapi och Hunddagiset TriBus inom Bräcke diakoni 

 

16.30 - 17.00 Paneldiskussion 

 

17.00 - 18.00 Egna aktiviteter 

 

18.00  Avmarsch mot Varghuset samling utanför Hotell Nordens Arks entré 

 

18.00 - 19.00 Guidad tur genom vilda parken 

 

19.00 - 21.30 Vargmiddag i Varghuset 

 (Mineralvatten, lättöl och kaffe ingår, övrig dryck tillkommer) 

 

22.00 Åter vid Hotell Nordens Ark 
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5 oktober 

 

7.30 Frukost börjar serveras för boende på Hotell Nordens Ark 

 

9.00 Samling utanför Hotell Nordens Arks entré klädda för att vara utomhus 

oavsett väder 

 

Dagen inleds med en vandring genom Nordens Ark Ekopark till vår lägerplats 

som varit basen för våra kurser. Där kommer Djur&Naturprojektet samt 

tidiga resultat av utvärderingen presenteras och det kommer ges möjlighet att 

prova några aktiviteter. Under förmiddagen blir det samling vid öppen eld 

och fika. Eventuellt hinner vi också med att besöka några av djuren på 

Lantgården som vi använder i arbetet med olika grupper innan det är dags att 

runda av konferensen. 

 

12.30  Avslutning och lunch på Hotell Nordens Ark 

 

 

13.30 – 15.00 För de som önskar uppleva mer bland djuren på Nordens Ark erbjuder vi den 

  möjligheten efter konferensen. Anmälan sker under konferensen.   


