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Årsmöte
Årsmötet hölls 9/4 i Älvsjö under den pågående Nordiska Trädgårdsmässan. Annika Norin,
som varit med i styrelsen från bildandet, avgick. Till ersättare nyvaldes Lillian Lavesson.
Lillian är sjukgymnast och ergonom och arbetar på Alnarps rehabiliteringsträdgård.
Största delen av mötet ägnades åt att diskutera verksamhetsplan för kommande år. Styrelsen fick i uppdrag att jobba vidare med frågan.

Trädgårdsmässan
Föreningen deltog med en monter som var
minst lika fin som förra årets! Dock var det
problematiskt med bemanningen. Troligen kan
vi inte delta nästa år om vi inte fler kan hjälpa
till. Synd - vi får platsen gratis!

Lisbeth Pedersen berättade även i år om ”Mindfullness:
närvaro i trädgården” – och om Hälsans Natur.

Träff med Hälsans Natur/Väst
De som bor i Göteborg med omnejd och vill
träffa andra som är intresserade av "hälsonytta
genom naturkontakt" träffas en gång per termin och gör ett studiebesök. Nästa träff blir 2/9
på Grön Rehab i Nordost, troligen i deras verksamhet på Lövgärdet.
Läs mer på hemsidan under Om föreningen/Möten.

Hälsans År på Göteborgs botaniska
trädgård

Årets monter - snyggt designad av Mai Lundell
och Sylvia v Ehrenheim
Liksom förra året höll fyra av föreningens
medlemmar korta anföranden. Föreningen
medverkade också vid ett seminarium om
”Trädgård och park för hälsa”.

Under 2010 sätter Göteborgs botaniska trädgård hälsa och livskvalitet i centrum. Tillsammans med trädgårdens verksamhet Gröna Rehab, som bedriver rehabilitering i trädgårdsmiljö, lyfter man fram naturens och trädgårdens
betydelse för människors välmående. I entrépartiet anläggs Hälsans trädgård och med en
audioguide kan man gå en hälsovandring i
parken. Läs mer på www.gotbot.se.

Hund i vården/Vårdhundskolan

2,5 mkr från Arvsfonden
I början av februari fick vi besked att Arvsfonden stödjer projektet med 2,5 mkr för år 3!
Något av det som händer framöver:
- Vi jobbar med utbildning av, och utvecklad
samverkan med de cirka 30 hundinstruktörer
som vi har avtal med. De är viktiga delar i
projektet genom att de tränar hund+förare i
utbildningens steg 1.
- Steg 2 av utbildningen ligger från i höst som
en distanskurs vid Högskolan i Malmö. Det
betyder att kursen är kostnadsfri, möjlighet till
studiestöd, den ger högskolepoäng, är mycket
mindre arbetskrävande för projektet…

Vill du veta mer om projektet: Läs på
www.vardhundskolan.se. Kolla också vårt nya
Register: www.register.vardhundskolan.se.

Nytt på hemsidan!
Hemsidan uppdateras kontinuerligt med nyheter av alla slag. Nya finesser tillkommer ibland
- den senaste är att ett Kalendarium nu finns på
första sidan.

Intresset från media är fortsatt stort. Kolla gärna inslagen under ”Aktuellt” och ”Vi i media”
på www.vardhundskolan.se!
I april hade Arvsfonden ett seminarium i
riksdagshuset där man redovisade en utvärdering som gjorts av 32 projekt. Vårt projekt var
ett av tre som valts ut som goda exempel, och
som fick särskild presentation.

Om du hittar en Nyhet som inte finns på hemsidan – men som borde finnas där – kan du
själv lägga in den. Gör så här: Under Aktuellt
hittar du ”Sänd notis till Aktuellt”. Klicka där,
och följ anvisningarna. Lätt som en plätt!
Jag emotser en ström av intressanta notiser!
Då kan hemsidan hållas ännu mer intressant
och aktuell.

Länka till vår hemsida
Du som har företag och vill stå med på vår
hemsida: Skriv till info@halsansnatur.se, ange
din länkadress, samt några korta ord om företaget. Kolla de som redan lagt in sina företag
under Länkar/Medlemsföretag.
Hälsningar från ett vårligt Uppsala
/Sven-G, ordf.

I anslutning till projektet har Ingeborg
Höök skrivit boken ”Hund på recept - den professionella vårdhunden”. Boken kom ut i april.
Läs mer på www.gothiaforlag.se, sök på Hund
på recept.

Fullt sysselsatt de senaste veckorna med 6 valpar…

