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I år var vi åter igen på härliga Orbaden och det var 18 st deltagare på vår Må Bra Helg. Vi i styrelsen 

hade även i år lyckats bra med programmet. Alla tyckte att det var en toppenhelg. 

Per Hellström föreläste på fredagen från kl 14.30 till kl 18.00 och detta var mycket uppskatta. 

På lördag var det föreläsning om vårt näringsintag av Kristina Andersson som är Näringsfysiolog. 

Vi hade chokladprovning på lördags eftermiddagen.  

En bra tipsrunda på lördag dag som Jenny och Ingemar höll i och det var många kluriga och roliga 

frågor. 

Även i år hade vi Musikquiz på lördags kvällen som Susanne höll i och detta blev mycket uppskattad. 

På söndags förmiddag var vi Yin Yoga som är en så kallad mjukyoga. Många tyckte det var en jättebra 

yoga. 

Även grupparbeten i ”Att leva med din diagnos” blev mycket uppskattat i år. Med många bra 

diskussioner. 

Program 

Fredag 11/9-2020 

14.00 – 14.30 Vi hälsar alla välkomna. 

14.30 – 18.00 Föreläsning av Per Hellström om att koppla ihop tarmen efter 

borttagning av en bit av tarmen som är sjuk samt om 

inflammatorisk och funktionell tarmsjukdom. Det finns flera olika 

metoder för detta som han förklarade. Samtidigt förklarade han 

lite hur det är att ha Crohns och Ulcerös kolit. Även lite om IBS 

som många lider av nu för tiden. Han avslutade med att berätta 

om den senaste forskning om mag- och tarmsjukdomar. Han 

visade också statistik över hur de olika nya läkemedlen har visat 

sig presterat i olika läkemedelsstudier. Även om hur kortisonet 

påverkar och fungerar exempelvis vid skov.  

18.00 -   Vi åt en tre rätters middag som var mycket god.  

 



 

 

Lördag 12/9-2020 

9.30 – 10.30 Föreläsning av Näringsfysiolog Kristina Andersson. Hon belyste att 

man skulle titta på näringsinnehållet i vår mat som vi stoppar i 

oss. Vi ska äta mat från grunden utan en massa tillsatser. Hon 

förklarade också byggstenarna i vår mat och vad vi behöver för att 

må bra. Det viktigaste är att titta på hur mycket råvara ett 

livsmedel består av. 

11.00 – 12.00 Fortsatte föreläsningen med Kristina Andersson 

13.30 – 15.00 Chokladprovning. Vi fick smaka på olika choklader som innehåll 

från 30 % till 90 % kakao. Även en kort föreläsning varifrån kakaon 

kommer och hur den ser ut och var den växer någonstans. 

15.30 – 18.00 Egen tid och eventuellt gå tipsrundan eller bara ta en promenad 

eller göra ett besök på spa. 

18.00 - Middag med tre rätter och även denna var mycket god. Efteråt 

prisutdelning på tipsrundan. Sedan musikquiz som var mycket 

uppskattad.  

Söndag 13/9 -2020 

9.30 – 10.00 Grupparbete ”Att leva med sin diagnos” En grupp anhöriga och 

två grupper med magtarmproblem. 

10.15 – 11.15  Yin Yoga som var en mjukyoga och många tycket det var en bra 

form av yoga. Denna typ av yoga handlar om att hålla de olika 

positionerna en längre tid och på så vis komma åt kroppens 

bindväv.  

11.30 – 12.00 Fortsatt grupparbete ”Att leva med sin diagnos”. 

13.30 – 14.15 Gemensamma diskussioner om grupparbetet ”Att leva med sin 

diagnos”. 

14.15 – 15.00 Avslutning och alla skrev utvärderingen. 

 

Vid pennan Britt Eklund och Susanne Eklund 


