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Mindre  stress  –  Mere  liv  

  
  
  
 
 
 
 
  

Walk	  and	  Talk:	  
Gåture i naturen sammen med andre stressramte gør godt!  
Små gåture i naturen kan sænke stresshormonet kortisol betydeligt i din 
krop og give dig følelsen af straks at få det bedre. Du føler mindre uro, får 
mere energi og en bedre kontakt til dig selv. Du går sammen med andre 
stressramte, tidligere stressramte og 1-2 frivillige erfaringseksperter fra 
Stressforeningen. Du behøver ikke forklare, vi kender til stress og taler 
sammen om de udfordringer, det giver os. 

 
Alle tirsdage kl. 16:00 – 17:30 
Mødested: Trianglen Metrostation, v. indgangen til Fælledparken (statuen) 
Rute: ca. 4 km 
 
Alle onsdage kl. 10:00 – 12:00  
(vi slutter af med te/kaffe for egen regning, hvis man har lystJ) 
Mødested: Øresund Metrostation 
Rute: ca. 4 km 
 
KUN FOR MÆND 
Alle torsdage kl. 16:00-18:00 
Mødested: Fasanvej Metrostation 
Rute: ca. 6 km 
 
Tilmelding	  er	  ikke	  nødvendig.	  

Telefonrådgivning	  
Gratis telefonrådgivning til stressramte.  
Telefonen besvares af tidligere stressramte erfaringseksperter alle mandage 
kl. 10-12 
Telefonnummer:  60 40 70 28 
 
 
 



Netværksgrupper	  mod	  stress:	  
Netværksgrupper mod stress består af max. 8 deltagere, der mødes 1,5 – 2 
timer om ugen. En frivillig facilitator fra Stressforeningen hjælper gruppen 
godt i gang og sætter rammerne. Netværksgrupper er ikke terapi eller 
professionel behandling. Det er dig og de øvrige gruppedeltagere, der er 
eksperterne. Du møder andre, der har erfaring med og kender til stress.  
Du hjælper dig selv ved at støtte andre!  
 
Hvis du har lyst til at være med i en netværksgruppe,  
skal du sende en mail til: grupper@stressforeningen.dk  
og angive dit navn, alder og bopælskommune. 
 
Efterfølgende bliver kontaktet af en facilitator. 
Stressforeningen starter nye grupper op, når der er deltagere nok. Det 
varierer, hvor lang ventetid der er. Hvis du har skrevet dig på listen, bliver 
du kontaktet pr. mail eller telefon, så snart der er en plads til dig. 
	  

Øvrige	  tilbud	  –	  hold	  øje	  med	  Stressforeningen.dk	  
Walk and Mind: ”Walk and Mind” er arrangerede gåture på henholdsvis 
Amager Fælled og Amager Strand. Med øvelser i mindfulness og 
opmærksomt nærvær lærer du enkle metoder til at forbygge stress og 
dæmpe stresssymptomer ved brug af naturen.  
 
Foredrag: Stressforeningen tilbyder forskellige foredrag og 
arrangementer, der løbende bliver annonceret på:  
www.stressforeningen.dk 
 
 
  
  
  

Medlemsskab	  og	  priser	  
Stressforeningens tilbud er gratis for medlemmer. 
Det koster 200 kr. om året, at være medlem af Stressforeningen. 
Du kan melde dig ind på www.stressforeningen.dk 
 
Du er velkommen til at gå med to gange gratis, før du melder dig indJ 

Om	  Stressforeningen	  
Stressforeningen er en uafhængig, nonprofit interesseorganisation, der 
støtter, rådgiver, formidler viden og danner netværk baseret på hjælp til 
selvhjælp. Stressforeningen er de stressramtes talerør og hjælper mennesker 
ramt af stress og deres pårørende. 
 
For mere information om Stressforeningen se stressforeningen.dk eller 
kontakt formand, Birgitte Larsen, på formand@stressforeningen.dk eller 
TLF 60407028 
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