
Ønsker I som familie at få mere overskud, energi og glæde i hverdagen, er 

dette gratis tilbud måske noget for jer.  
 

I forbindelse med mit bachelorprojekt på ernæring - og sundhedsuddannelsen søger jeg to 

familier, som ønsker vejledning ift. at få en sundere livsstil. Det kan være, at en eller flere 

familiemedlemmer mangler energi i hverdagen, har lidt for meget på sidebenene, eller at I 

blot ønsker opmærksomhed på jeres kost - og livsstilsvaner.  

 

Jeg vil tage udgangspunkt i jer som familie og de ønsker, I har for dette forløb, så 

vejledningen passer ind i jeres hverdag og føles overskueligt og håndgribeligt.  

 

Det kan I bl.a. få: 
- Mere energi og overskud i hverdagen  

- Vejledning i jeres trygge rammer i eget hjem 

- Konkrete redskaber til at nå jeres ønsker og mål 

- Inspiration til nemt, sundt og spændende mad 

- Hjælp til udarbejdelse af madplan, gennemgang af køkkenskabe, madlavning eller andet  

- Indkøbsguide, der kan medbringes og evt. indkøbstur i lokalt supermarked 

- Mulighed for daglig kontakt til livsstils - og kostcoach, Line Jalk  

- Sparring og fællesskab med den anden familie og livsstils- og kostcoach til  fælles arrangementer samt 

over lukket facebookgruppe. 

 

Hvem er I? 

Familien består af  2-5 familiemedlemmer, hvor min. ét af medlemmerne er et barn.  

I Bor Storkøbenhavn  

 

I deltager i et forløb, som strækker sig fra uge 10 - 14, hvor jeg i denne periode vil komme i 

jeres hjem 3 gange, når det passer jer - 1 ½ - 2 timer pr. gang. Desuden deltager I i et 

arrangement sammen med den anden familie og livsstils- og kostcoach lørdag formiddag i 

uge 11 og uge 13 - ca. 1 ½ time pr. gang inkl. lille pause.  

Jeg må have lov til at bruge forløbet  i mit bachelorprojekt, hvor I selvfølgelig vil være 

anonyme. Forløbet er gratis. Dog skal I selv betale for evt. transport til de to arrangementer.  

 

Hvis I er interesserede i at deltage eller har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte 

mig, Line Jalk, på mail: linejalk@hotmail.com eller tlf.: 28351606 

 

OBS: Henvendelse senest d. 25/2-17 kl. 14, hvorefter jeg på baggrund af familiernes lokation 

udvælger de to deltagende familier. Alle familier får svar om eventuel deltagelse senest d. 

28/2- 17 kl. 12.  

Jeg glæder mig meget til at høre fra jer. Mvh. Line Jalk :-)  

mailto:linejalk@hotmail.com

