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KENDER DU DET?
- PÅ MANDAG STARTER JEG....



PÅ MANDAG STARTER JEG... 

På mandag er det slut med chips, hvidt brød, cola, chokolade og 
mere fra samme skuffe. Fitnesskortet skal genaktiveres, for NU skal 
der kontrol, regler og rammer ind i mit liv - igen. 
Men først på mandag, for det giver overhovedet ikke mening at 
starte i dag... Jeg skal til fødselsdag i aften hos moster Gerda, og hun 
laver forrygende fastelavnsboller. Og så er der jo lige i weekenden, 
hvor der er besøg hos min mor - hun laver mad med fløde, og der er 
dessert osv. Så nu synder jeg i denne weekend, spiser igennem med 
alt det usunde, og SÅ begynder jeg på mandag... 

I Guder, hvor har jeg sagt det til mig selv mange gange! Jeg ved alt 
om kcal og kJ, hvor langt man skal svømme/gå/cykle for at forbrænde 
en guldbar - jeg gider ikke mere.
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ERFARINGUDVEKSLINGSGRUPPE
Vi kender det godt, og derfor har vi oprettet en erfaringudvekslingsgrup-
pe (ERFA). Vi mødes hver anden uge, ikke noget med vægtkontrol eller 
uddeling af opskrifter. Der er fast dagsorden til hvert møde, og du har 
indflydelse på, hvad der skal ske. 

Meningen med ERFA-gruppen er at hjælpe hinanden med at forstå, og 
forhåbentlig hjælpe hinanden med at løse koden. Give hinanden gode 
råd, tage til relevante foredrag og læse relevante artikler eller bøger. 
Vi vil gerne synliggøre, at der er en del mennesker, der er overladt til sig 
selv, og som har brug for hjælp uden at skulle famle sig frem.

Vi håber, du er blevet rigtig nysgerrig og gerne vil være med i vores 
ERFA-gruppe. 

Mange hilsner
Mette og Jannie

Tilmeld dig hos:
Kolding Selvhjælp - Tlf: 7550 7902 eller 
info@koldingselvhjaelp.dk

UDFORDRINGER I FORHOLD TIL MAD
Jeg er ikke dér, hvor jeg har en spiseforstyrrelse, der hedder noget, tror jeg. 
Jeg kender i hvertfald ikke navnet. Jeg har bare et utroligt anstrengt og 
uafslappet forhold til det at spise eller ikke spise. Det er jeg ikke alene om. 

Jeg tænker, det i virkeligheden drejer sig om et misbrug. Et misbrug som 
kan sammenlignes med at være afhængig af nikotin, alkohol, hash eller 
andre rusmidler. Det at små-spise (eller skal vi kalde det tomgangs-spise) er 
mit rusmiddel. Det er en elendig vane, jeg helt ubevidst har lært. Og jeg har 
virkelig svært ved at gennemskue, hvorfor sker det? Hvorfor tyr jeg til den 
fuldstændig uhensigtsmæssige handling? Jeg bliver tykkere og tykkere. Jeg 
sætter mit helbred på spil. Hvorfor kan jeg ikke ændre det? Jeg styrer alt 
muligt andet i mit liv. Men min vægt/sundhed er af en eller anden grund for 
svær for mig at styre. Jeg er bange for at få diabetes, blodpropper eller alle 
de andre alvorlige livsstilsygdomme, som vores læger advarer os om. 
Hvorfor er min bekymring for at dø for tidligt, dø fra mine børn, ikke nok 
til at jeg kan styre mit madmisbrug? Jeg har været på uttallige slankekure. 
Det hjælper kort. Jeg er ret hurtig tilbage i mine alt for indgroede 
mønstre. 

Jeg har brug for hjælp.
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DU ER IKKE ET TRÆ
DU KAN FLYTTE DIG


