
Bindende tilmelding via  
dette link/QR-kode  
senest  d. 20.03.2023

TILMELDING HER.

Har du spørgsmål, kan du henvende dig til  
skolens efteruddannelsessadministration  på mail:  
efteruddannelse@sosu-syd.dk eller tlf.: 73 33 43 00 

SOSU SYD EFTERUDDANNELSE
Bjerggade 4M • 6200 Aabenraa
Tlf.: 73 33 43 00 •kurser@sosu-syd.dk • www.sosusyd.dk

DATO: 25.04.2023 
TIDSPUNKT OG STED: 13.00 - 15.00 
PÅ SOSU SYD, BJERGGADE 4M,  
6200 AABENRAA
PRIS: 375,- KR. INKL. MOMS 
 
Sidste tilmelding d. 20.03.23

 SOSU SYD EFTERUDDANNELSE INVITERER  TIL EN
TEMADAG MED DR.MED BENTE KLARLUND PEDERSEN

 
Om foredraget

Ikke bare livsstil, men også livsindstilling, er med 
til at bestemme , om vi får et langt liv med få eller 
ingen skranteår. Det handler om sund kost, nul røg, 
alkohol i moderate mængder og rigeligt med bevæ-
gelse og søvn. Men det er også vigtigt at have fokus 
på det, der giver mening. Det handler om familie og 
venner, at deltage i frivilligt arbejde eller på anden 
måde tænke udover sig selv. Det handler også om 
livssyn og optimisme. Og så er det vigtigt at opleve 
ærefrygt, altså denne særlige brusende følelse af 
henrykkelse, begejstring og betagelse.

 
Om Bente Klarlund
Dr.med. Bente Klarlund Pedersen er overlæge på Rigs-
hospitalet, professor ved Københavns Universitet og 
leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed (CFAS). 
Hun er forfatter til mere end 650 videnskabelige artik-
ler og bøger. Hun er klummeskribent og redigerer en 
sundhedsbrevkasse i Politiken og har udgivet adskillige 
populærvidenskabelige bøger om motion og sundhed, 
sidst ”Yngre med Årene”. For sin forskningsformidling 
har hun modtaget flere priser, bl.a. Forskningskommu-
nikationsprisen og Rosenkjærprisen.

25.04.23

Program for dagen:

• Velkommen ved SOSU Syd Efteruddannelse
• Foredrag ved Bente Klarlund
• Kort pause
• Fortsat foredrag og spørgsmål ved og til  

Bente Klarlund
• Afrunding ved SOSU Syd Efteruddannelse

SUND OG RUSTET TIL ET LANGT ARBEJDSLIV- FOKUS PÅ FYSISK OG MENTAL SUNDHED.

Temadagens  
 målgruppe 

Alle der interesserer  
sig for fysisk og mental  
sundhed og et godt  
arbejdsliv.

https://sosusyd.dk/temadag-med-bente-klarlund/
mailto:efteruddannelse%40sosu-syd.dk?subject=

