
Välkommen till 
inspirationsföreläsningar!

DATUM & TID  
WORKSHOP 7/3
KL 17.15- 18.00

TRÄNINGSPASS 
18.15-19.15   

PLATS: AVONOVA,  HANS 
MICHELSENSGATAN 1B. 

KOSTNAD
90:-/person  
Begränsat antal.

ANMÄLAN:
davide.azzalin@avonova.se

Workshop med Jessica Fridlund
- Så springer du mer energisnålt -
Jessica Fridlund är bosatt i Trelleborg tillsammans med sin man och tre barn och jobbar som 
heltidsbrandman i Ystad. Tiden vid sidan om jobb och familj lägger hon på träning. Jessica är 
en ”multisportare” eftersom hon sysslar med fotboll, triathlon, terränglöpning, OCR (hinder-
bana) och swimrun. Hon är dessutom diplomerad löpcoach och ledare för Sweden Runners.

Topp 3 meriter hittills:  

• VM-guld i hinderbana • 2:a plats på Ironman i Kalmar 2018 • 5:e plats på Swimrun-VM •

Jessica kommer att ge teoretiska och praktiska råd för de som önskar att börja med löpning 
samt berätta hur man kan öka sin nuvarande kondition.

DATUM & TID  
11/4, KL 17.00-18.00

PLATS: AVONOVA,  HANS 
MICHELSENSGATAN 1B. 

KOSTNAD
150:-/person  
Ingår också föreläsningen 
om naturens hälsoeffekter

ANMÄLAN:
davide.azzalin@avonova.se

Workshop om psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och står nu för den största andelen sjukskrivningar. Sjuk-
skrivning och rehabilitering blir ofta en långdragen och kostsam process både för medarbe-
taren och för arbetsgivaren. 

Vi kommer att prata om: 
•  Vilka frisk- och riskfaktorer som finns i arbetslivet 
•  Hur man ska agera vid tidiga signaler på psykisk ohälsa för att förebygga sjukskrivning 
•  Vilken hjälp vi på Avonova kan erbjuda våra kunder i dessa,  ofta svåra ärenden 

 Medverkar från Avonova: läkare och psykolog

Föreläsning: Naturens hälsoeffekter
Naturens hälsoeffekter något som vi ofta glömmer bort men är lika viktigt som kost och mo-
tion! Visste du att träning i naturen ger ett effektivare resultat, som gör att du orkar mer och 
blir gladare? Naturen tankar sinnet fullt av kraft och Naturvårdsverkets rapport visar att 90% 
av alla svenskar tycker att naturen gör livet mer meningsfullt, men varför? Natur är bevisat 
grundläggande för fysiskt och mentalt välbefinnande, ändå verkar många av oss glömt av hur.
 
Följ med på en föreläsning av Miljöpsykologen & Mindfulness instruktören Felicia Eckersten 
och få en  förståelse om varför du ska återhämta dig i naturen.

DATUM & TID  
11/4, KL 18.00-19.00

PLATS: AVONOVA,  HANS 
MICHELSENSGATAN 1B. 

KOSTNAD
150:-/person  
Ingår också workshop  
om psykisk ohälsa

ANMÄLAN:
davide.azzalin@avonova.se



Välkommen till 
inspirationsföreläsningar!

DATUM & TID  
27/5 KL 18.00-20.00

PLATS:  
TORUP FRILUFTSOMRÅDE 

16/6 KL 14.00-16.00

PLATS:  

SÖDERÅSENS  
NATIONALPARK

KOSTNAD
400:-/person  
minst 6 st deltagare

BOKNING:
http://forceofnature.nu/

Eventservice/forestbath-

ing-skogsbad.html 

Skogsbad
Behöver du återhämtning, och få lov att stressa ner, hitta ny energi och  balans?

DÅ SKA DU PROVA PÅ SKOGSBAD!

Vandra långsamt ut i skogen, ta några djupa andetag och släpp det som varit och det som 
komma skall, sakta ner och öppna upp dina sinnen i naturen, för att bli allt mer närvarande. 

Du kommer bli guidad igenom olika övningar i naturen, för att kunna slappna av, öka din  
närvaro, minska din stress och få bättre kontakt med naturen, samt få en soligare sinnes- 
stämning. Den här aktiviteten slog stort i USA som Forest bathing/therapy förra året och 
har nu kommit till Sverige. Skogsbad kommer ursprungligen från Japan där det heter Shinrin 
Yoku och uppkom i början av 1980-talet då naturkontakt saknades som återhämtning bland 
de hårt arbetande människorna som fick allt sämre hälsa.

Vi kommer va ute i skogen ca 2 timmar, där vi finner en fin och avslappnande miljö och utsikt. 
Ni kommer få uppleva en sinnes närvaro och avslappning med hjälp av natur och guidning. 

Övrig information

Er guide är Felicia Eckersten (Miljöpsykolog & Mindfulness instruktör). Ta med liggunderlag  
och filtar. Ni behöver ha på er bekväma kläder och skor efter väder. Vi skänker pengar till 
Viskogen som planterar ett träd för varje deltagare som har varit med på ett av våra event.


