Kom og mød Forum for Mænds Sundhed d. 20.-21. august
Fredag
Standen er åben fra kl. 08:30-18
Fra kl. 09:00-16:00
DYST mod din ven
Hvor meget påvirker alkohol dig?
Kom og dyst mod dine venner i at gå på line med promillebriller og slå søm i stub. Udregn, hvor sikker du er
i trafikken efter en bytur. Vi udlodder i løbet af dagen drikkedunke, så længe lager haves - sponsoreret af
Intersport i Stege.
Fra kl. 09:00-18:00
Konkurrence
Kom over og deltag i vores konkurrence, hvor du kan bidrage med din viden om mænds sundhed. Præmien
er sponsoreret af lejfesttelt.dk
Fra kl. 08:30-18:00
Hvad ved du om mænds sundhed?
I dette område af teltet kan du finde information om vores arbejde i Forum for Mænds Sundhed og viden
om mænds sundhed generelt.

Tak for donationer til:

Lørdag
Standen er åben fra kl. 09:30-18:00
Fra kl. 10:00-18:00
Mænds Mødesteder
Går du og overvejer at blive en del af et værdifuldt mandefællesskab, eller ønsker du at være med til at
starte et. Kom forbi vores stand og mød mænd fra Mænds Mødesteder i Holbæk, Ringsted, Stevns og
Guldborgsund. Og hør om deres gode steder.
Fra kl. 09:30-17:00
Konkurrence
Kom over og deltag i vores konkurrence og bidrag med din viden om sundhed. Og vær med i konkurrencen
om lækkert værktøj fra XL-Byg i Stege.
Fra kl. 09:30-18:00
Hvad ved du om mænds sundhed?
I dette område af teltet kan du finde information om vores arbejde i Forum for Mænds Sundhed og viden
om mænds sundhed generelt. Kom og få vores nye Mandemagasin med hjem.
Kl. 13:00-14:00
Debat: Hvad skal vi gøre ved mænds sundhed i Region Sjælland?
Kom og hør udvalgsformænd fra din kommune give deres bud på, hvordan vi skal komme uligheden i
sundhed til livs i Region Sjælland. Hør også Svend Aage Madsen, forskningsleder på Rigshospitalet og
formand for Forum for Mænds Sundhed give sit bud på, hvad der skal til.
Panelet:
Heino Knudsen (A), formand for Regionsrådet
René Christensen (DF), Medlem af Finansudvalget (MF)
Michael Perch (A), Formand for Omsorgs- og
Forebyggelsesudvalget, Næstved Kommune
Tom Larsen (V), Formand for Ældre- og
Sundhedsudvalget, Lolland Kommune
Svend Aage Madsen, forskningsleder og formand i
Forum for Mænds Sundhed
Moderator: Mie Møller Nielsen, sekretariatschef i
Forum for mænds sundhed
Kl. 15:00-16:00 i Stege Biograf
Event: Kan mænd få en fødselsdepression?
Hvordan er det at blive far og at være far? Og hvordan er det at leve med en generel ængstelighed – en
ængstelighed, som fører til tvangstanker og som bliver forstærket, når man bliver far. Det handler
dokumentarfilmen ’Far & Søn’ om.
Ved dette arrangement vil dokumentarist Jakob Pagel Andersen vise et uddrag fra filmen og herefter indgå i
en samtale med Svend Aage Madsen, der i mange år har arbejdet med mænd og fædrefødselsdepression.
Samtalen vil handle om, hvordan Jakobs angst har drevet ham mod depression og indvirket negativt på
hans hverdag, men også om, hvordan angsten i dag er håndterbar.
v/ Jakob Pagel Andersen, dokumentarist og Svend Aage Madsen, formand Forum for Mænds Sundhed

