
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 
 

Slut fred med mad 

Gruppeforløb med fokus på spisevaner 

og overspisningsmønstre 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppeforløbet – Slut fred med mad  

Har du prøvet kræfter med diverse kure eller haft utallige forsøg på at 

omlægge din livsstil og tabe dig uden held? Kan du samtidig nikke gen-

kendende til et eller flere af disse udsagn? Så er gruppeforløbet måske 

noget for dig. 

 

 Skifter du mellem at spise efter rigide madregler for så ”at falde 

i”?  

 Har du svært ved at modstå fristelser?  

 Er du styret af sociale regler og har svært ved at sige nej? 

 Trøstespiser du eller bruger mad som belønning?  

 Har du oplevet at få en øget sult efter du er begyndt på medicin og 

en vægtøgning som følge heraf?  

Forløbet er et tilbud til dig, som har problemer med overspisning, og som 

har et ønske om at få et mere afslappet forhold til mad, hvor der er plads 

til nydelse og mere livsglæde. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Er det noget for dig? 

 Du har et ønske om at ændre dine kostvaner i en sundere retning 

 Du vil deltage i individuelle coachingsamtaler samt gruppeunder-

visning 

 Du er eller har lyst til at blive medlem af Sundhedscenter Hvide 

Hus  

OBS: Forløbet er ikke til dig, som lider af svær overspisning. 

Formål og indhold 

At etablere et tilbud til mennesker med psykiske og sociale udfordringer, 

som samtidig slås med forskellige overspisningsproblematikker, hvor 

konventionel kostvejledning ikke er virksomt.  

 Forløbet er af 13 ugers varighed fra start februar til slut april 2022 

med opstart i uge 5. 

 

 Gennem 6 individuelle coachingsamtaler (primært tirsdage og 

onsdage) vil du få mulighed for at arbejde med de vaner, som er 

medvirkende til at fastholde dig i dit overspisningsmønster. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Gennem 7 ganges gruppeundervisning à 2 timers varighed (tirsda-

ge) vil du blive introduceret til forskellige værktøjer mv., som du 

vil kunne bruge fremadrettet. Disse skal vi også prøve af i praksis. 

Der vil samtidig være mulighed for erfaringsudveksling og spar-

ring i gruppen.   

 

Hvad får du ud af det? 

 Du vil blive klogere på dine spisevaner og overspisningsmønstre.  

 

 Du får en unik mulighed for at ændre dine vaner i en sundere ret-

ning, og får samtidig en forståelse af, hvordan du kan arbejde med 

vaneændringer og forebygge tilbagefald fremadrettet. 

 

 Du får mulighed for at sparre med andre ligesindede. 

Gruppeforløbet – Slut fred med mad 

INFOMØDE: 

Sted: Sundhedscenter Hvide Hus 

 Mitchellsstræde 3, 2820 Gentofte 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  Tirsdag d. 18. januar 2022 

Tid:  kl. 13.30-14.30   

Kom og hør nærmere om efterårets gruppeforløb ”Slut fred med 

mad”. Her får du gennem 13 uger hjælp til at få et mere afslappet 

forhold til mad med plads til mere nydelse og livsglæde via indi-

viduel coaching og gruppeundervisning. 

 

Tilmeldingsfrist for at tilmelde sig forløbet:  

Fredag d. 21. januar 2022. (Der er plads til 6 deltagere - 

sammensætning af gruppen meldes ud d. 26. januar). 

Tilmelding og mere info: 

Fie Luna Brisson 

PB i Ernæring og Sundhed 

Vane- og Overspisnings-

Coach 

30 28 28 03 

flub@gentofte.dk  
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