
    

 

 

 

PRAKTISK INFORMATION 

Vad är hälsa för dig är en föreläsning som 

lyfter den individuella hälsofrågan.  
Vi lyfter frågor som: 

 Hur hittar du en positiv och sund 

syn på din hälsa? 

 Vem ansvarar för din hälsa? 

 Är du ständigt trött på att tänka på 
vikt och alla ”träningsmåsten” som 

finns i din vardag? 

 Hur hittar men en bra balans utifrån 

Fysisk, psykisk och social hälsa?  

 Viktoperation? Är det vägen till den 

smala lyckan?  

 Funderar du på hur man kan 
fokusera på en långsiktig hållbar 

hälsa?  
 

Föreläsningen vänder sig till alla som är 
intresserade av hälsa både utifrån ett 

samhälls-, grupp och individ perspektiv.  
 

    Vad är hälsa för dig?           

Varberg 26 januari 

Riksförbundet HOBS- Hälsa oberoende av storlek 

Riksförbundet HOBS bjuder in dig till två olika föreläsningar i ämnet 

Vad är Hälsa för dig? & Det dolda matkriget. 
 

Riksförbundet HOBS har funnits som Riksförbund sedan 1995 och arbetar aktivt med hälsofrågor 

utifrån ett brukar- perspektiv. Vi föreläser utifrån ett brukarperspektiv och inte utifrån sjukvårdens 
eller bantningsindustrins vinkel. 

 

 

Det dolda matkriget 
En föreläsning som främst vänder sig 
till föräldrar/vuxna, skol- och 

sjukvårdspersonal. 
Under 1,5 timme får ni möta Monica 

och Orley som berättar utifrån sina 
roller som mamma/son i deras kamp 

med att växa upp som ett överviktigt 
barn och kampen som mamma till ett 
överviktigt barn. 

Monica och Orley berättar hur 
verkligheten är som mamma till ett 

barn med övervikt och hur det är att 
vara vikt mobbad. Hur skol/sjukvård 

bemöter detta. 
Föreläsarna ger konkreta förslag på 
hur man kan prata vikt och hälsa med 

både ett barn och dess föräldrar. 
 

26 januari 
14.30-16.00 

Varberg Folkets hus/ Magasingatan 17 
Anmälan: info@hobs.se / 070-4825670  
uppge: varberghälsa 

Kostnad: 200:-    Gå på båda för 300:- 
Gratis för medlemmar 

Sista anmälningsdag 18 jan 
 

PRAKTISK INFORMATION 

26 januari 
18.00-19.30 

Varberg Folkets hus/ Magasingatan 17 
Anmälan: info@hobs.se / 070-4825670  
uppge: varbergmatkrig 

Kostnad: 200:-       Gå på båda för 300:- 
Gratis för medlemmar 

Sista anmälningsdag 18 jan 
 

        www.hobs.se                                          info@hobs.se                                            070-4825670 

    Det dolda matkriget!           
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