
Overvejelsesgruppe 
Et gruppetilbud til personer med spiseforstyrrelser.
Rehabiliteringsforløb
Nørre Allé 31, 8000 Aarhus C 



Er du over 18 år og har du en 
spiseforstyrrelse - det kunne være 
anoreksi eller bulimi - eller har du 
andre store udfordringer i livet, der 
er forbundet med spisemønstre, 
madregler, kropsopfattelse og 
motionsvaner er det måske en 
overvejelse værd at starte i denne 
gruppe!

Har du lyst til at:
-Være en del af en gruppe på op til 7 
personer, der også har en
spiseforstyrrelse?
-Mødes 1 gang om ugen?
-Dele dine overvejelser med andre 
omkring de fordele og
ulemper som du oplever, der er ved 
at have en
spiseforstyrrelse?

Vi vil gerne tilbyde dig:
-Et gruppeforløb der indeholder 
forskellige temaer og
øvelser
-Et frirum, hvor du kan dele dine 
tanker med andre i
samme situation
-At blive mødt med forståelse af 
andre der ved, hvad
det vil sige at have en 
spiseforstyrrelse

Temaer:
-Håb og frygt i forhold til gruppen 
og forløbet
-Spiseforstyrrelsen som løsning
-Min livshistorie og 
spiseforstyrrelsens historie

-Personlige værdier og mål
-Identitet og personlighed

Mennesker udtrykker sig forskelligt, 
derfor vil du i gruppeforløbet 
komme til at arbejde med temaerne 
igennem:
Samtale
Fælles refleksioner
Fælles øvelser

Vi mødes hver torsdag kl. 15-17.30 i 
Rejsecaféen,
Museumsgade 2.
Overvejelsesgruppen har 2 
gruppeledere, som begge
deltager og er ansvarlige for dagens 
program.
Der er løbende optagelse i gruppen, 
så du vil møde nye ansigter
med jævne mellemrum.
Skulle du være startet efter normal 
gruppeopstart, kan du fortsætte ind 
i næste gruppeforløb, så du får alle 
temaer med.

Er du interesseret:
1. Ring til gruppelederne Hannah 
eller Peter, find deres telefonnumre 
bagerst på folderen. De inviterer til 
en afklarende samtale. Hvor 
samtalen foregår aftales individuelt, 
men foregår på et af gruppeledernes 
kontorer, hvor du er velkommen til 
at tage en ledsager med.
Starttidspunkt for gruppen oplyses
her.
2. Start i overvejelsesgruppen på 
aftalte dato. 
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Job, Udsatte og Socialpsykiatri
Gruppeledere:

Hannah Dybbro 51 57 55 31
Peter Majgaard 41 85 69 76 


