
Aktiviteter og nyheder fra 
Forebyggelsescenter Østerbro i oktober og 
november: 

Får du for meget? Ta’ toppen af saltet og gør dit blodtryk 
en tjeneste.  
På Forebyggelsescenter Østerbro har vi i denne uge fokus på at ta´ 

toppen af salten. Læs hvorfor og hvad du selv kan gøre her. 

Prøv også testen ”Får du for meget? – scor en middag for to” på 

kostrådenes facebookside. 

  

Oplev dit åndedræt på Forebyggelsescenter Østerbro 

Yoga og pilates - underviser Jitka Svennesen  kommer og giver gode råd og øvelser til at styre 

dit åndedræt i KOL - netværksgruppen. Det er gratis og ingen tilmelding. 

Det foregår imorgen den 27.10.15 kl. 13.00 til kl. 15.00. 

  

Find en Træningsmakker i København 

Forebyggelsescentrene i København er gået sammen 

om at oprette en facebookside, hvor man kan finde en 

træningsmakker. Skriv hvor og hvornår du ønsker at 

træne, samt hvad du ønsker at lave eller svar på andres opslag. Find en Træningsmakker er en 

del af det samlede initiativ ”Motion i København. Læs mere om det her. 

  
International diabetesdag – Åbent hus på Forebyggelsescenter Østerbro 

I anledning af den internationale diabetesdag holder vi åbent hus  fredag d. 13. november kl. 
10.00-14.00. 
Kom og få målt dit blodsukker, mød Diabetesforeningen og hør oplæg af Læge Mari-Ann Gall 
”DM2 er arveligt. Hvad kan der ske, hvis 
det ikke bliver opdaget?” 
  

Fastholdelse i Vægttabscaféen – Få inspiration til hvordan du fortsætter med 
dine nye mad- og motionsvaner.  
Motionsvejleder Jan Andersson kigger forbi og snakker om opstart af nye og fastholdelse af gamle 

motionsvaner. Det er nu på tirsdag den 27. oktober kl.  14.00-16.00. 



  

Alkoholkampagnens drinkkonkurrence  

I ugerne 40 og 41 havde Forebyggelsescentret 

alkoholkampagne i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. 

Budskabet i kampagnen var at holde sig under 5 

genstande, for at undgå alkoholrelaterede lidelser.  

Til en nytårs aften og ved lignende festligheder, kan 

dette være en udfordring, og vi havde derfor en 

konkurrence om en drink som kunne serveres sådan en aften som alternativ til en drink med 

alkohol. 

Vinderen blev Lisbeth Ulsøe, som foreslog en Irish Coffee hvor whiskyen blev erstattet af 

whiskey-aroma. Vi ønsker Lisbeth tillykke med den fine kurv og et tak herfra for alle de gode 

ideer ☺ 

Mange efterårshilsner fra 

Forebyggelsescenter Østerbro/Indre By 
  

 
  
Hvis du ønsker at framelde dig dette nyhedsbrev, så skriv tilbage til os på samme e-mailadresse. 
 

 


