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Sundere livsstil 

Ændring af kost- og motionsvaner 

tager tid og det kan være rart at blive 

inspireret af andre, som er i samme 

situation. 

Vær med, når vi på Livsstilsholdet 

deler de gode oplevelser, erfaringer 

og ideer, som alle er med til at gøre 

vejen til et vægttab nemmere. 

 

Hver gang taler vi om aktuelle emner 

såsom valg af råvarer, måltidets 

sammensætning, portionsstørrelse, 

sunde metoder til tilberedning, 

træning og bevægelse i hverdagen. 

 

En sundere livsstil giver et større 

overskud i hverdagen. Vi træner i 

fællesskab og laver mad sammen. 

 

Du kan deltage hvis du: 

 Bor i Halsnæs Kommune 

 Er tilknyttet Jobcentret 

 Har et BMI over 25 

 Kan indgå i et gruppeforløb 

 Kan deltage i dagtimerne 

 Kan læse og forstå dansk 

 Kan transportere dig selv til 

tilbuddet 

 

Hvis du opfylder disse krav, kan du 

deltage.  

Kurset er gratis for dig.  

 

 

Tilmelding 

Din læge skal henvise dig. 

 

Kursusindhold 

Gruppeforløbet strækker sig over et 

halvt år. I de første måneder er der 

fremmøde 2 gange ugentligt i 1-2 

timer. 

Herefter går der længere tid mellem 

mødegangene for at træne dig i at 

stå på egne ben med den nye 

livsstil. 

 

Der er ca. 10-12 deltagere på et 

hold. 

 

Undervisningen veksler mellem 

oplæg, gruppearbejde, dialog og 

praktiske øvelser, som du kan bruge 

i din egen hverdag. 

 

Undervisere på kurset er en 

vekselvirkning mellem fysioterapeut 

og diætist. 

Livsstilshold – et tilbud til dig som er 

overvægtig 



 

 

Henvisning 

 

Du henvises af din læge  

Kommunen kontakter dig 

Inden opstart 

Samtale med klinisk diætist og test hos 
fysioterapeut 

Gruppeforløb 

 

Tilbuddet løber over ½ år med holdaktiviteter 2 
gange ugentligt i de indledende måneder. 

 

En dag med træning i 1 time og en dag med 
undervisning i 2 timer. 

 

Herefter vil der være længere tid mellem 
mødegangene for at træne deltagerne i at stå 
på egne ben med den nye livsstil. 

Efter 3 måneder  
 

Samtale med en klinisk diætist og test hos 
fysioterapeut 

Efter ½ år  
 

Samtale med en klinisk diætist og test hos 
fysioterapeut 

Kursusforløb 

 
 



 

 

 

 

Mere information 

 

Du kan se mere om Livsstilsholdet på www.sundhed.dk under Halsnæs 

Kommune eller på www.halsnaes.dk under Forebyggelse og Sundhed.  

 

Du kan også ringe til os på nedenstående telefonnummer for spørgsmål og 

oplysninger. 

 

Kontaktinformation 

 

Klinisk diætist Dorte Sonnenborg  

Sundhedsafdelingen  

Rådhuspladsen 1 

3300 Frederiksværk 

 

Mobil 51 15 06 54  

mail@halsnaes.dk  

www.halsnaes.dk 

 

 

Halsnæs Kommune 

Sundhed og Ældre 

Rådhuspladsen 1 

3300 Frederiksværk 

Telefon 4778 4000 

sundhed@halsnaes.dk 

www.halsnaes.dk 
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