
                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober – 2009  
  

 

Kalender:  
 Tirsdag den 27. oktober 2009 - fyraftensmøde ”styr din stress” 

 Fredag den 27. november – juletræerne på Brønshøj og Husum Torv tændes 

 Fredag den 11. december 2009 – Forældre For Fred går med Luciaoptog 

 Fredag den 28. maj 2010 – China Town BY NIGHT 
 

Velkommen til nye medlemmer: foreningen byder velkommen til vores nye medlemmer 
Nordiske Sæsoner, Spigadoro Italiano, Café Dali, Frisør Barfoed, Klokkeblomst, Pause 

Fyraftensmøde ”styr din stress” :Styr din stress 

 

Tahira fra Body & Fashion vil holde et foredrag om hvordan vi takler stress i hverdagen. De fleste 

af os kan nok nikke genkende til at der er dage hvor vi bare er stressede. Så kom og hør hvordan vi 

kan vende stress til overskud. 
 

FRA STRESS TIL OVERSKUD 
- gå fra stress til flow med et underholdende og interaktivt foredrag indeholdende nye 
stressteknikker til brug i hverdagen. 
 

Stop stressen og bliv en energibombe. Forstå din stress og lær stresshåndtering med afspænding, 

mentaltræning, kostvejledning og effektive energiøvelser, der sætter gang i endorfinerne. 

Mange bolde i luften, arbejdsbyrder med bunker på skrivebordet og i vasketøjskurven, deadlines, 

trafikpropper, børn, regninger og indkøb m.m. kan give stress og tappe kroppen for energi.  

Det moderne menneske behøver specielle mentale og fysiske teknikker for at holde sig på toppen.  

Hvis stressen slår igennem kommer hovedpinen, musearmen, fordøjelsesproblemerne og 

rygsmerterne som de værste gener, men også indre uro, søvnproblemer, irritabilitet, træthed og 

glemsomhed er tegn på stress. Langvarig stress kan medføre udbrændthed og sygdomme.  

Der præsenteres en ny viden med værktøjer, der kan bruges i dagligdagen. 

Instruktøren er ekspert i stresshåndtering, mentaltræning og smertebehandling. 

Oplev et underholdende og interaktivt foredrag, der lærer deltagerne at forstå og bekæmpe alle 

former for stress.  

Fra stress til overskud 

Der præsenteres en nye mentale teknikker, der øger de personlige ressourcer. En række lette 

øvelser bringer deltagerne fra stress til flow, der er positiv topaktivitet. 

Stressmodellen 

Stress opstår, når krav og forventninger overstiger de ressourcer, man har. Når presset bliver for 

stort kommer der en fysisk og psykisk belastning, som kan give smerter, sygdomme og negativ 

adfærd. Stressmodellen med symptomoversigt præsenteres, så deltagerne kan forstå, hvor de selv 

er placeret. 

Vi arbejder med stress ud fra et holistisk synspunkt, hvor arbejdsliv og privatliv hænger sammen.  
 

Flowmodellen 

Hvis du bruger din energi forkert, kan den blive til stress. Tænker og handler du positivt, kan du 



                      
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

komme i mentalt flow. 

Flowtilstanden, opstår spontant ved forelskelse, og når man er så dybt engageret i et projekt, at 

man lever totalt i nuet. Man bruger alle sanser og ser alle muligheder, så der træffes de rigtige 

valg. Man er forandringsparat i hvert sekund. 

I flow-situationer udløser krop og hjerne enorme mængder energi og skaber en følelse af lykke. 

Bagefter er man afslappet og tilfreds uden stress. Teknikker til opnåelse af flowtilstanden 

præsenteres. 

Hvornår: Tirsdag den 27. oktober  kl. 18.15 

Sted: Pilegården 

Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 20. oktober. 

Deltagelse er gratis. Der vil blive serveret kaffe/the og kage. 

 

Tilmelding kan ske til Ulla, på tlf: 23 44 44 04 / fax: 38 89 06 44 / på mail.: ullabille@privat.dk 

 

Hollywood BY NIGHT er vel overstået. Der var meget på programmet rundt omkring i byen 
og for nogle trækker fjernsynet også meget. De tilbagemeldinger vi har fået er meget blandede. 

Nogle har haft en ligeså god BY NIGHT som de plejer, nogle har haft en bedre og andre har haft 

en dårligere. Der var både gode tilbud i vores butikker, der var aktiviteter ved både butikker og på 

torvene. Denne gang var der også musik på begge 

torve. Det lille tog kørte igen vores kunder 

mellem bydelene – og igen har vi valgt at donere 

billetindtægterne fra toget til Natteravnene i 

Brønshøj og Forældre For Fred – begge frivillige 

organisationer som gør et kæmpe stykke arbejde i 

vores bydel – og som vi butikker bestemt kan 

nyde godt af. Billet indtægterne var på i alt 2406,-

kr.  

Lokaludvalget skal også have en stor tak fordi de 

valgte at bakke op og støtte vores arrangement 

økonomisk. 

Stemningsbilleder fra Hollywood BY NIGHT vil meget snart være på vores hjemmeside 

www.hbh.nu  

 

Bestyrelsen har allerede kastet sig over arbejdet med at planlægge næste BY NIGHT – som 

afholdes fredag den 28 maj 2010 – med åbent til kl. 22. Temaet bliver China Town BY NIGHT. 

Vi planlægger også et lille eksperiment – vi vil prøve at ændre efterårs BY NIGHT til en fælles 

lang lørdag med masser af aktiviteter. Vi har pt. ikke fundet en dato – men det skal I nok høre 

meget mere om. 

 

Luciaoptog: Forældre for Fred vil gå Lucia optog fra Husum Torv til Brønshøj Torv – det sker 
fredag den 11. december. Der kommer cirka 40 piger – så tag godt imod dem hvis de kommer 

forbi din butik. 

 

 

HUSK – du kan altid tjekke foreningens hjemmeside www.hbh.nu  – her kan du læse 

nyhedsbreve, finde telefon numre, adresser og meget meget mere…. 

 


