Årets tema 2017
Manden som Far og Mænds Sundhed
Program til inspirationsmøde MHW 2017 og partnerskabsmøde i Forum for Mænds Sundhed
30. november 2016 kl. 10-14 (kl. 14-15 partnerskabsmøde)
Sted: Sundhedshuset, Vestre Engvej 51C, Auditoriet, 7100 Vejle
Tilmelding til arrangementet kan ske online og inden 21. november på www.sundmand.dk
Kl. 10-12







Forum for Mænds Sundhed – Hvorfor manden som far?
v/ Svend Aage Madsen, formand i Forum for Mænds Sundhed
Hvordan hjælpes faderen bedst muligt til at forblive en nærværende og aktiv far igennem en
kriseperiode?
v/ Jan Lindell, senior rådgiver og konsulent i Mandecentret
Basar – bliv klogere på DIN idé *
”Fars Legestue – udbytte og inspiration til at komme i gang”
v/Michael Vang Haagensen, Martin Asmussen og Hanne Duer, Københavns Kommune
FROKOST

Kl. 12.30-14





”FAR - erfaringerne og tanker bag appen”
v/Freja Bange Nyboe projektkoordinator i Komiteen for Sundhedsoplysning
Basar – bliv klogere på DIN idé *
Gode eksempler - Få far med i jeres Men´s Health Week 2017
v/ oplæg fra samarbejdspartnere
Do´s and don´ts MHW og tak for i dag
v/ Mie Møller Nielsen, projektleder og Svend Aage Madsen formand i Forum for Mænds Sundhed

Kl. 14-15


Partnerskabsmøde – kun for partnere i Forum for Mænds Sundhed tilmelding særkilt til
mie@sundmand.dk
*På Basaren får du mulighed for at spille en ide ind, til en gruppe af fagpersoner, der har en kompetent forståelse af
”mænds sundhed”. Det kan være en ide eller et tiltag som du og dine kollegaer har i støbeskeen eller som I har lavet, men
gerne vil redefinere.
Hvordan fungere Basaren? Du skriver til mie@sundmand.dk overskriften på din ide, inden 14.nov.
På selve Basaren får du et par minutter til at fortælle om din ide. Personer, der ikke har en basar, har så mulighed for at nå
rundt og sparre/blive inspireret på 2-3 stande. I anden runde er det dig der går rundt.

