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INNEHÅLL

Maskrosor
och rölleka
till middag

GE BORT ETT
MEDLEMSSKAP
Som medlem i Riksförbundet Hälsofrämjandet bidrar du till de verksamheter som sker
i Hälsofrämjandets anda, som Fredagsfys – en sockersmart skola, Fredagsfys för äldre
och Fredagsfys 65+. Du blir del i en gemenskap och blir inbjuden till utvecklande
evenemang, föredrag och workshops, där medlemmar deltar till rabatterade priser.
I medlemsskapet ingår även Hälsofrämjandets medlemstidning 4 nr/år, och generösa
rabatter i utvalda hälsokostbutiker, på hälsohem och vegetariska restauranger.
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Tack för all feedback efter Hela Hälsans
första nummer. Vi uppskattar både rosorna och riset och har till det här numret
gjort några förändringar. Du kanske till
exempel märker att texten är större, att
lacket är lite annorlunda och att tidningen inte var inplastad när den dök ner i
din brevlåda. Pappret och produktionen
var miljömärkt redan i förra numret, men
till den här utgåvan bad vi tryckeriet om
ytterligare en nivå upp i miljötänket.
Fortsätt gärna skicka dina tankar om
tidningen och om du har tips och önskemål om vad vi ska skriva om framöver.
Sedan förra numret har Riksförbundet
Hälsofrämjandet valt en ny ordförande.
Läs om Anette Almström Kovacic, som
tagit över stafettpinnen från Pehr-Johan
Fager, på sidan 26–27.
I det här numret kan du också läsa om
Lina Lanestrand som arbetar med energimedicin, och om Kalle Flodin som
lämnade storstan för att bo i en stuga i
skogen. För honom är allemansrätten
en nödvändighet. På samma tema tipsar
Eva Gunnare från Jokkmokk om vilka
vilda växter som går att äta, och vad du
egentligen får plocka. Det och mycket
mer i nya numret. Trevlig läsning!

Lina Lanestrand har energimedicin som verktyg

Kalle Flodin njuter av allemansrätten
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Medlemsavgifter Ordinarie medlemskap 250 kr/person Maka/make/sambo 100 kr
Familjemedlemskap 350 kr Pensionär 225 kr Maka/make/sambo till pensionär 80 kr
Familjepensionär 305 kr Ungdomar (18-25 år med eget boende) 125 kr

PROFILEN: Hjälper människor och före- ALLEMANSRÄTTEN: Han köpte en timmertag att komma i kontakt med sin energi stuga och bytte stadsliv mot skog

INSÄNDARE & NYHETER 

Elin Parmhed, redaktör
redaktionen@halsoframjandet.se

halsoframjandet.se/bli-medlem
08-643 05 04
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Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF)
Fjällgatan 23 B
116 28 Stockholm
08-643 05 04
info@halsoframjandet.se
www.halsoframjandet.se

Plusgiro: 28 87 19-8
Medlemsavgift 250 kr
Make/maka/sambo 100 kr
Pensionär 225 kr
Make/maka/sambo 80 kr
Ungdom t.o.m. 25 år 125 kr

AKTUELLT

AKTUELLT

Aktuella nyheter, forskning, böcker och prylar. Skicka ditt tips till redaktionen@halsoframjandet.se

Text Elin Parmhed

INSÄNDARE

Tack för en fin tidning!
Speciellt uppskattar jag artiklarna om
doktor Diamantis och den kinesiska
medicinen. Den om stubbsittning var
intressant och jag kunde känna igen
mig ifrån mina egna upplevelser. Nu
ser jag fram emot nästa tidning om
hälsohemmet Masesgården. Skulle
gärna läsa mer fördjupat om vinterbad
också. Vänliga hälsningar, Robert

tade och när det man odlar beräknas
vara färdigt att skörda.
Måste man använda deras
växtkapslar?
Det finns mer än 50 färdiga kapslar med
allt ifrån salladssorter till örter att välja
mellan, men det går också att använda
egna frön. Det har vi däremot inte hunnit testa ännu.

Svar: Tack Robert! Vi blir naturligtvis väldigt glada av att innehållet går
hem. Masesgården får vi tyvärr skjuta
på något nummer, men det kommer.
Vinterbad kommer vi skriva mer om
inför nästa säsong – kallbad ur ett
hälsoperspektiv är mycket intressant!

Skippa plasten!
Signatur Gunilla undrar varför tidningen är så ”glassig”, och tycker att
papperskvaliteten känns hård och
inte så bra att hålla i. Hon frågar sig
dessutom varför det inte är någon
miljömärkning av pappret, och varför
det är plastomslag. Till sist en undran
om det går att enbart ta del en digital
utgåva av tidningen.
Svar: Tack Gunilla för att du engagerar dig! Pappret och produktionen är
miljömärkt, men i all iver med den
nya tidningen missade vi att lägga
med symbolen. Till det här numret
har vi gått ytterligare ett miljösteg och
vi testar också att skippa plastomslaget. Därför kan det hända att hörnen
blivit fula, det ber vi i så fall om ursäkt
för och hoppas att kompromissen med
mindre plastanvändning är ett litet
(plastfritt såklart) plåster på såren.
På halsoframjandet.se finns den digitala versionen att läsa, och vi tittar på
möjligheten att bara kunna ta del av
tidningen via hemsidan.
4
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Alla kan lyckas med en
smart mini-trädgård
Appkontroll av ljuset, automatisk vattning och anpassade näringsämnen
– numera behöver du inte gröna fingrar för att kunna odla dina egna
tomater och sallad. Smart garden 9 pro är en odlingslåda du kan odla i
året runt. Inomhus.
Odlingslådor med automatik för bevattning och ljus blir allt mer populära. Men
hur smarta är de? Och är det verkligen så
enkelt som de säger? Vi har testat Smart
Garden 9 Pro från Click and grow som
nu finns tillgänglig att köpa i Sverige.
För att komma igång behöver man
bara montera några få delar, sätta i växtkapslarna, tillsätta vatten och koppla
in apparaten i väggen. Det tar oss cirka
fem minuter att börja odlandet av basilika, sallat och gula små tomater – tre
sorter som följer med på köpet.

Jorden i växtkapslarna innehåller
inga skadliga kemikalier, vattentanken
på fyra liter ska räcka en månad och
LED-belysningen är energieffektiv och
drar endast 13W ström.
Belysningen kan man styra antingen
via en kontroll ovanpå ljusrampen eller
via en app som kopplas till odlingslådan via bluetooth. Det går till exempel
att ställa in ett schema för belysningen
så att du till exempel inte möts av strålkastare mitt i natten. Appen innehåller
även information om när odlingen star-

halsoframjandet.se

Funkar det?
Det är något visst med att skörda det man
själv odlat – smaken blir på något sätt
förhöjd och för en odlingsnovis är det
häftigt att äntligen lyckas med annat än
krasse. Har du tidigare inte lyckats odla
på traditionellt vis kan vi rekommendera
att testa en smart odlingslåda där du inte
behöver tänka på vatten eller belysning.
Är det värt pengarna?
Smart garden 9 pro kostar cirka 3 000
kronor, därtill tillkommer att köpa egna
fröer eller Click and grows växtkapslar
förutom de nio kapslar som medföljer.
Vill man veta att det man äter inte är
besprutat så är egen odling att föredra.
Och går det inte med vanlig odling så är
en smart odlingslåda ett bra alternativ.
Å andra sidan kan man köpa en hel del
ekologiska grönsaker för pengarna.

EN SMARTKLOCKA FÖR SPORT,
JOBB OCH FINARE TILLFÄLLEN
Med Huaweis nya smartklocka GT 3 pro kan du fridyka ner till 30 meter
i både söt- och saltvatten. Klockan kan även hjälpa dig med andningsövningar och bland annat mäta din syrenivå och hjärtrytm.
Huawei watch GT 3 pro lanseras i två
storlekar (46 mm och 43 mm) och fem
armband. Bland nyheterna finns mer
exklusiva och tåliga material, men också
en tunnare och skönare passform.
Klockan har över 100 träningslägen

GARMIN LANSERAR SOLDRIVEN
SMARTKLOCKA
Garmin Forerunner 955 Solar kan ge
upp till tre veckors användning på en
laddning, men också laddas med hjälp
av solens strålar. Perfekt för löparen som
springer långt, eller om du ska ut och
vandra i sommar. Skärmen kan vara i
alltid på-läge och går att läsa av även i
direkt solljus. Pekskärmen kompletteras
av fem knappar för snabb åtkomst till
olika funktioner. Bland de nya funktionerna finns till exempel HRV där du kan
följa hur din puls varierar.

halsoframjandet.se

med allt från golf och skidåkning till cykling och vandring.
Appen Hälsa finns för såväl Android
som Ios. Klockan kostar mellan 3 990
och 5 490 kronor beroende på storlek
och typ av armband.

Klockan kostar cirka 7 000 kronor.
En version utan solenergiladdning
finns för cirka 5 900 kronor.

MAGASIN HELA HÄLSAN
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Foto: Christian Gustavsson

TRÄNA UTE MED HELA FOLKETS
GYMPALEDARE SOFIA ÅHMAN
Hemmagympa med Sofia Åhman på Svt blev populärt under coronapandemin. Nu är hon aktuell med en ny bok för utomhusträning.

Foto: Lina Eidenberg Adamo

Som träningsprofil i tv har hon under
flera år inspirerat tittarna att röra på sig
mer och prova på nya aktiviteter. Hennes insatser har bland annat belönats

med tv-priset Kristallen och under 2022
har hon utsetts till medicine hedersdoktor vid Umeå universitet.
Med nya boken Träna ute med Sofia
vill hon ge dig ny inspiration till din träning utomhus. I boken delar Sofia Åhman med sig av övningar som du kan
göra när du ändå är ute på till exempel
en vanlig promenad, på rundan i skogen, lekplatsen eller i utegymmet. Du
får träningsförslag att testa i trappor, i
backar eller bryggan. Du kan testa stavgång med intervaller eller öva upp styrkan med en helt vanlig sten eller bänk.
Träningen i boken är anpassad för alla
årstider och väder.

TRÄNA UTE MED SOFIA
Författare Sofia Åhman och
Marit Andersson
Foto Lina Eidenberg Adamo
Förlag Norstedts
Pris Ca 249 kronor
ISBN 9789113119342

Foto: Christian Gustavsson

ANNONS

ANNONS

TILLÅT DIN INRE KVINNA
FÖDAS OCH FLÖDA
– Njut av din kraft i underbara DalaFloda
1–4 september 2022

HUMMUS, HUMMUS, HUMMUS – EN HYLLNING
TILL RÖRAN SOM FUNKAR TILL DET MESTA

VILL DU
ANNONSERA
HÄR?

Till ytan anspråkslös med café latte-färg. Samtidigt god och näringsrik. Hummus är mer än en dipp, det
är en bas, ett tillbehör, men kan också vara en rätt i sig. Det har Malin och Nimrod Regev gjort en bok om.
Boken Hummus innehåller ett 50-tal recept, inklusive 18 rätter med hummus som
huvudrätt, och steg för steg-instruktioner
för allt från att koka kikärter till grundrecept på hummus, falafel med mera.
Malin och Nimrod Regevs resa och kärlek till hummus började i Israel där den
lena röran fanns tillgänglig vid alla måltider – från pålägg på smörgås till del i fest6
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måltid. När de bosatte sig i Stockholm blev
saknaden efter hummusrestauranger för
stor, och de öppnade en egen (Reggev).
–  Eftersom hummus har så få ingredienser och är så enkel att tillaga är det de
små nyanserna som gör enorm skillnad.
Här vill vi dela med oss av våra tankar
och tips bakom några av våra favoriter,
klassiker och tillbehör, säger författarna.

HUMMUS
Författare Malin Regev, Nimrod Regev
Foto Christian Gustavsson
Förlag Natur & Kultur
Pris Cirka 288 kronor
ISBN 9789127177116

YOGA – SKOGSBAD – GONGBAD– BASTUBAD
BADA I VÄSTERDALSÄLVENS SKÖNA VATTEN
CIRKEL FÖR ERFARENHET & VISDOM
HEMLAGAD VEGETARISK MAT

Känner du att det är något för dig?
Mejla så får du veta mer:
marianne@vilaisysterskap.se

halsoframjandet.se

En annons i Hälsofrämjandets medlemstidning
Hela Hälsan når hälsointresserade människor i
hela landet. Kontakta oss så får du veta mer.
redaktionen@halsoframjandet.se

ALLEMANSRÄTTEN

Ett liv i skogen
Kalle Flodin lämnade stadslivet i Stockholm och flyttade till en timmerstuga
ute i skogen. Där nio till fem inte är ett begrepp och allemansrätten serverar
honom visträckta möjligheter bland blad, stammar och grenar.
Text Elin Parmhed

”Att få kämpa för det liv man vill
leva har jag verkligen ingenting
emot. Det känns snarare mer
värdefullt då.

H

an har precis varit ute på en
två timmar lång promenad
i skogen med hundarna när
vi hörs på telefon. Fåglarnas
kvitter är näst intill öronbedövande och
man kan nästan höra på ljudet att han
står i en skog. Stadens brus är märkbart
långt borta.
Kalle Flodin är skoförsäljaren som
ville leva ett annat liv och flyttade till en
timmerstuga belägen ungefär på samma
breddgrad som Sollefteå, strax över Sveriges mittpunkt. Här lever han på att göra
filmer om det enkla livet och publicera
dem på sin Youtube-kanal där han har
över 155  000 prenumeranter. Han driver
också podcasten My true north och har en
ebok där han inspirerar med sin historia.
Valet av plats var en slump. Han ville
norrut för att något mer drastiskt skulle
hända i naturen, men också för en lugnare
mentalitet.
–  Från början var inte tanken att jag
skulle ha det som heltidsboende. När jag
fortfarande hade ett heltidsjobb i Stockholm åkte jag upp varje helg i flera månaders tid och märkte att jag trivdes lite för
bra här uppe jämfört med lägenheten, säger Kalle Flodin.
I augusti 2018 spenderade han varje dag
av sin tre veckor långa semester i stugan.
Tillbaka på jobbet insåg han att det var ett
år kvar till nästa långa semester. Och kände "nej, tack!".
–  Jag hade mått så bra under de här
veckorna och kände att jag måste få mer
av det här på något sätt. Men jag visste

halsoframjandet.se

Foto Kalle Flodin

inte hur eller när. Där och då bestämde jag
mig i alla fall för att inte ha så långt mellan
mina långa ledigheter.
Med stuglivet kan Kalle styra sitt eget
tidsschema även om det kräver mycket
jobb för att få ut filmer, poddar, kurser
och böcker för att kunna leva det liv han
vill leva.
–  Här kan jag följa dygnets rytm och att
få kämpa för det liv man vill leva har jag
verkligen ingenting emot. Det känns snarare mer värdefullt då.
Lyxigt med allemansrätten
Även om Kalle, sambon Christine och deras två hundar har två hektar mark som
hör till stugan, rör de sig mer utanför tomten. Allemansrätten är en förutsättning
för att leva det liv de lever.
–  Annars hade jag känt mig lika fångad
här som i Stockholm. Allemansrätten är
en helt fantastisk grej som vi i Sverige komiskt nog tar lite för given skulle jag vilja
säga. I andra länder är det ingen självklarhet – allemansrätten är en lyx, säger Kalle.
Han känner alla privata markägare i
området. På hans sida sjön är de ungefär
fem bofasta, på andra sidan sjön några
fler. Tillsammans anordnar de fisketävlingar, grillkvällar och loppisar där de får
tid att umgås. Ett slags valt socialt liv när
de vill det.
–  Jag är ganska social så länge jag får
välja när. Här känner jag verkligen mina
grannar, jag vet vad deras katt och barnbarn heter och vad de ska göra i sommar. I
min lägenhet i Stockholm kunde jag höra

grannarnas röster genom väggen, men jag
hade ingen aning om vad de hette ens.
Vad innebär My true north?
–  Som varumärke är det min grej att försöka inspirera andra att hitta sitt hjärtas riktning och motivera människor till att hitta
deras brinnande passion. Det behöver
inte vara en timmerstuga, utan kan vara
vad som helst.
Det gör han framför allt via podden
som också blir en ursäkt att få träffa
människor han ser upp till, kända som
okända, och höra deras historier.
–  Om man hör att någon annan gjort
det har vi otroligt mycket lättare att förstå
att det är verkligt och möjligt att genomföra själv. Det vill jag inspirera till.

KALLE FLODIN
Bor I en timmerstuga ute i skogen
tillsammans med sambon Christine
och två hundar
Gör Driver podcasten My true north,
inspirerar med filmer på Youtube där
han har 155 000 följare, samt gör en
del andra filmprojekt med mera
Böcker Find your true north handlar
om vägen till att skapa ett liv du inte
behöver semester ifrån och går att
köpa via Kalles hemsida (ebok)
Webbsida kalleflodin.com
Youtube youtube.com/kalleflodin
Instagram @kalleflodin
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ÄTBAR NATUR

En vild grön sallad bestående av maskrosblad, röllekablad, daggkåpa och ängssyra.

Det gröna vilda
skafferiet

TRE SÄTT ATT ANVÄNDA
MASKROSOR I MATEN
Tips från Eva Gunnare:

Första gången Eva Gunnare smakade på en vild rätt var på fjällstationen i Kvikkjokk
där den oansenliga ormroten förvandlats till efterrätt. Groddknopparnas hasselnötssmak gav en aha-upplevelse och var början på ett nytt liv i det gröna vilda skafferiets
tjänst. "Jag är lite frälst kan man nog säga", säger hon.
Text Elin Parmhed

I

Eva Gunnares värld är inte en björk
bara en björk. Det är björksav, slöjdmaterial, näver, smaker, har läkande
krafter och är ett träd fyllt av historier,
upptäckter och gamla traditioner.
–  Det är en hel uppslagsbok med känslor, smaker, nytta och vad människor har
för relation till växten, säger Eva Gunnare.
Hon bor sedan många år i Jokkmokk
och har ätbara växter som passion och

Eva Gunnare föreläser
och anordnar också
smakföreställningar där
vilda smaker ackompanjeras av berättelser,
sånger och ibland
bildspel.

Foto Eva Gunnare

affärsidé i det egna företaget Essense of
Lapland. Där anordnar hon smakföreställningar med växter, sång och berättelser, håller i föreläsningar, guidade turer
och har även flera örtkurser online via sin
hemsida eolapland.se.
Växterna ser hon som individer som
har mer att erbjuda än bara sin vackra
eller oansenliga, som ormroten, uppenbarelse.

–  För mig innebär de ätbara vilda växterna att jag fått en annan relation till naturen. Jag har alltid älskat både mat och att
vara utomhus, men jag är ingen scout och
joggar inte, utan jag vill ha det omkring
mig. Naturen är inte bara grön och vacker,
utan nytta och gott också.
Under försommaren köper hon inte
sallad i butik, utan plockar istället maskrosblad, rölleka, rallarros och andra blad.
Omrotens groddknoppar tillhör en av
de växter som gett en riktig aha-upplevelse, en annan är ängsyran.
–  Under många år var jag gift med en
samisk man som älskade att plocka ängsyra. Den är väldigt syrlig och smakar
rabarber. Man kokar en slags gröt av den
som blir som spenat och numera använder jag den mest till fisksåser. Ängsyran
är en riktigt gammal samisk tradition och
det kändes som jag fick tillgång till en hel
minnesbank för många samer.
Vad får man plocka?
–  Du får inte bryta av grenar eller skada
träd på någon annans mark om du inte
frågar ägaren – alltså får du inte plocka
granskott och tallskott. Fridlysta växter,
växter i nationalparker och vissa naturreservat får du heller inte plocka. I övrigt
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Skogens russin, torkade odon.

halsoframjandet.se

1. A lla blir glada av att plocka maskrosor. Smaka
på bladen. Om de är bittra kan du ta de lite
mindre bladen, men de är egentligen inte mer
bittra än en rossosallad. De är saftiga.
2.  Maskrosknoppar är goda att steka som en
primör med smör och salt. Jag testar just nu
att lägga in dem med vinäger och salt. Det blir
wow och smakar som kapris eller en salt oliv.
3. Lossa de gula bladen från blommorna och
strö över maten. De är söta i smaken.
4. Tillsätt några maskrosblad till din nästa
sallad, fräs några knoppar och strössla på
några blommor.

EVA GUNNARE
Gör Driver egna företaget Essense of Lapland
där hon anorndnar smakföreställningar, håller
i föreläsningar, guidningar och kurser på plats i
Jokkmokk vid förfrågan, men även online i form
av olika örtkurser med inspelat videomaterial
och möjlighet till rådgivning
Utbildning Ettårig kurs i samisk mat och kultur
Bor Jokkmokk
Webbsida www.eolapland.se

finns det en slags hållbarhetsetik bland
plockare att aldrig ta mer än en fjärdedel,
eller max en tredjedel av beståndet för att
det ska kunna leva vidare, säger Eva och
lägger till att man förstås ska ha kunskap
om allemansrätten innan man ger sig ut
för att plocka i skog och mark.
Sallad med rölleka och stekta maskrosknoppar, nässelsoppa eller picklade
sommargyllen behöver inte vara något
för varje dag.
– Jag är nog lite frälst kan man nog
säga, men det är så kul. Var nyfiken på
alla de smaker du har omkring dig, du
kommer att upptäcka ett helt nytt rum.

Torkade älggräsblommor
kan användas till att göra
saft på, att smaksätta
en vinäger, till te eller att
grava fisk med.

halsoframjandet.se
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LINA LANESTRAND

Med vetskap
om den inre
kraften hos
var och en

Foto: Jessica Lund

Text Elin Parmhed
Foto Jessica Lund och Eva Wennberg
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Hon har egentligen aldrig valt vägen själv, den har visat
sig och hon har följt med. Möt Lina Lanestrand, som
med energimedicin hjälper människor och företag
komma i kontakt med sin egen energi.

S

ma i vardagsrummet, men det var inte
planerat. Sen fortsatte det. Jag kan inte
säga att det var jag som valde mitt arbete,
det var snarare det som valde mig även
om jag någonstans längs vägen gjort val.
När jag väl hade fått så mycket kunskap
kunde jag inte låta bli att dela den, säger
Lina Lanestrand som då var utbildad beteendevetare och jobbade på Rädda barnen
med ledarutveckling.
Hälsa blev en allt mer växande deltidssyssla. Lina engagerade sig för lagar som
rör barns hälsa. Hon var bland annat nätverket Hela barn i Sveriges representant
när nätverket var i Geneve för att träffa
FN:s kommitté för barnens rättigheter.

Lina blev däremot själv sliten efter alla
år av oro för sonen, alla kunskaper och hur
den skulle omsättas i handling, och arbetet med att försöka att påverka. Det var det
som ledde in henne på energimedicin. Via
en kvinna som utbildade i transformativ
NLP (neurolingvistisk programmering)
och även arbetade mycket med energimedicin.
–  Jag träffade henne på en hälsomässa
och säger direkt "det här vill jag gå för min
egen skull". För att läka mig själv och ta
hand om mig själv.
Lina gick den tvååriga utbildningen.
Bara fem dagar innan det andra året var
slut kom tanken på att hon kanske skulle kunna jobba med det. Dagen efter det
ringer en person och erbjuder henne ett
jobb där hon skulle kunna tillämpa kunskaperna från utbildningen.
Återigen visade sig en väg och Lina valde att kliva på. Sedan dess har hon fortbildat sig och numera jobbar hon bara med
energimedicin.
Komma i kontakt med sin egen kraft
Energimedicin är en shamansk uråldrig
läkekonst. Läran Lina verkar i kommer
från Latinamerika och är inka-shamansk.

Foto: Eva Wennberg

Hur kan man förklara vad energimedicin
kan göra?
–  Om man tänker att allt är energi och
jämför det med en vattenslang där vattnet
är en symbol för energin så är den tänkt

14

MAGASIN HELA HÄLSAN

halsoframjandet.se

Vad är det som blockerar energin?
–  Det som kan blockera energi i våra liv är
fysiska och psykiska problem, trauman,
tunga erfarenheter, oro och rädslor. När
du har hög energi är det lättare att ta saker
med en klackspark.
Vad Lina gör är att bistå återställandet
av grundenergin i människor så att de får
kontakt med sin egen kraft och energi.
–  Egentligen är jag som en mobilladdare för människor. Alla har sin egen energi,
precis som en mobiltelefon har sin. Jag gör
inget annat än hjälper dem komma i kontakt med den energin. Det är så otroligt
kraftfullt att vi kan jobba med energi, även
i det omedvetna.
Hur menar du?
–  Om man till exempel tar det här med
mat så är det många som kanske vill sluta äta socker och de bestämmer sig om
och om igen. Men de lyckas aldrig för att
de hela tiden saboterar för sig själva. Så
skäller de på sig själva, är missnöjda och
känner skuld över att fortsätta äta socker.
Triggern till det hela kan ligga i det omedvetna. Hur mycket man än vill så är det
inte alltid man rår på sig själv. Och det är
då energimedicinen kan hjälpa till att läka
den blockeringen i det omedvetna.
Oavsett om det är socker, hitta kärleken,
sluta stressa, tjäna mer pengar, få hjälp i

”Det viktigaste vi kan
göra för att ladda
vårt eget batteri är
att göra det vi
tycker om.

halsoframjandet.se

Foto: Jessica Lund

om för många andra började Lina
Lanestrands arbete med hälsa
med ohälsa. Inte hos henne själv,
men hos sonen som tidigt hade
besvär med astma, allergier och nedsatt
immunförsvar. Lina behövde lösa koden
för att kunna läka honom. När de flyttade
från ett torp – där de med varierat resultat
försökte odla själva – till en villa fick de tag
på en ekobonde. Fler blev intresserade
och de startade en ekokasse med ekologiska och närodlade grönsaker. De som var
intresserade ville även veta mer, och Lina,
som lärt sig mycket i jakten på att läka sonen, blev plötsligt hett eftertraktad.
–  Min första föreläsning hade jag hem-

att flöda i oss som vattnet i en vattenslang.
Men när vi är med om saker, som trauman, problem och så vidare, blir det veck
på slangen. Energimedicinen går in och
hittar de vecken och rätar ut dem så att energin kan flöda igen.

relationer, eller må bättre i kroppen så kan
blockeringen alltså vara dold och det är då
det hjälper att ta hjälp av någon utomstående, som en terapeut i energimedicin för
att kunna läka den dolda blockeringen.
–  Det kan kännas läskigt för att vi inte
har kontroll i det omedvetna. Man behöver vara beredd och villig att möta det
jobbiga i sig själv. Det är inte en quick fix,
även om en session kan vara mycket kraftfull och effektiv. Man behöver vara beredd
att släppa kontrollen.
Kan man göra någonting själv?
–  Många enkla saker handlar om hur man
främjar sin egen energi. Det viktigaste vi
kan göra för att ladda vårt eget batteri är
att göra det vi tycker om.

Det handlar också många gånger att
göra det man tycker om utan att bedöma
det, menar Lina.
– Jag har haft klienter som fått i uppgift
att måla fult bara för att, eller fuldansa eller fulsjunga. Alltså släppa prestationen
och bara göra de saker de älskar. Då frisätter de sin energi och får kontakt med
den, säger Lina och lägger till:
–  När man får upp energin är det som
att hitta en kanal in till sig själv, till sin innersta kärna. Där finns all information.
men de flesta av oss har svårt att höra det
för att vi tänker så mycket.
Inom energimedicin finns få regler.
Det handlar om vad varje individ behöver.
Vissa människor behöver meditera på ett
visst sätt, med särskilda andningstekniMAGASIN HELA HÄLSAN 15
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Lina Lanestrand jobbar med att hjälpa människor släppa den mentala kontrollen över sina liv och låga energin leda dem istället.
–  När vi vågar vara i det ovissa och accepterar att vi inte vet, inte
har kontroll och inte kan tänka ut det – det är då magin inträffar.
Med lekfullhet kan vi öppna för de nya möjligheterna, säger hon.

LINA LANESTRAND
Gör Energimedicinterapeut, föreläsare
och coach som också håller utbildningar
i energimedicin, för terapeuter, företag
och privatpersoner på olika sätt
Från Stockholm
Bor Gård på västkusten
Bakgrund Beteendevetare, NLP master,
mindfulnessinstruktör, näringsrådgivare,
andningsinstruktör med mera
Webbsida linalanestrand.se

Foto: Eva Wennberg

Vad är det som händer?
– När vi slutar tänka och slutar ställa oss i
vägen för oss själva får vi energin att flöda. Det blir flöde såväl i det personliga
livet som i ledarskapet, med personalen,
kärleken, relationerna eller vad det än var
som gjorde ett veck på "vattenslangen".

”

Magin är verklig i det lilla, och då blir
det stora magiska en bonus.

ker, dansa, sjunga, eller gå ut i naturen och
bara vara för att kunna stilla sitt sinne.
–  Många kan komma till mig med någon slags hälsostress, de ska meditera på
ett visst sätt, äta rätt och allt det är i sig kan
också bli en stress. Det ska vara lätt och roligt att må bra.
Vad är din egen grej?
–  Stillheten med djuren och naturen är
min främsta medicin, men jag älskar också att fuldansa. Jag har mycket energi och
har större behov av stillheten, men fuldansen kan vara mer som ett utlopp och
något jag gör för att det är kul.

Foto: Jessica Lund

Energimedicin för företag
Som utbildad beteendevetare har Lina
Lanestrand jobbat med ledarutveckling.
Därför föll det sig naturligt att hon även
med energimedicinen jobbat med ledare
och chefer för att tillämpa energimedicinen inte bara på ledarindviderna för att
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de ska må bra, utan på hela företag och
organisationer.
–  Effekten har varit mindblowing. När
man jobbar med energin är det som att
man får ett energimässigt immunförsvar
och från en dag till en annan kan problem
ha försvunnit.
När ett immunförsvar blir starkt så attraherar det inte längre problem, precis
som ett dåligt immunförsvar attraherar
virus och bakterier så attraherar ett lågt
själsligt immunförsvar problem och utmaningar. När energins immunförsvar växer
händer det grejer.
–  
Nu jobbar jag ju medvetet med
många ledare, chefer och entreprenörer
eftersom jag har sett effekterna av vad
energimedicin kan göra. Ibland räcker
det med att de sett en inspelad föreläsning med mig. Det handlar inte om mig,
utan att de när de ser mig aktiverar kontakten med sitt inre och sin energi.

Vad är dina styrkor som coach?
–  Tuff kärlek och att jag vet att den här
inre kraften som var och en har också har
alla svar. Jag behöver aldrig tvivla på om
någon kan eller inte kan, jag vet.
Magin i det lilla ger det stora
För Lina Lanestrand handlar det inte om
att meditera en timme om dagen på en
specifik tid, utan om att leva i kontakt med
sin själ. För henne är det naturen och djuren som skapar förutsättningarna för det.
–  Se det som ett sätt att röra sig genom
livet och att hitta vägen för var och en.
Förstå att det är möjligt att leva i kontakt
med sin själ hela tiden.
Hur då?
– Magin är verklig i det lilla – som ett barn
som stannar upp inför en nyckelpiga eller
ett grässtrå – och då blir det stora magiska
en bonus. Då behöver vi heller inte sträva,
för strävan i sig själv är ett sätt att lämna
magin. Att sträva, tänka och anstränga
sig är verkligen en illusion. Sluta kämpa
och börja vara närvarande även i arbetet,
då behöver du inte jaga, utan kan istället
uppleva livets magi också i arbetet.
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KOM NER I VARV MED ANN

Medveten andning
Hela livet andas vi. På olika sätt och oftast omedvetet. När vi föds
andas vi in och när vi lämnar livet gör vi det på en utandning.
Foto Ann Svärdfelt

L

Foto: iStock.com/Olezzo

uften vi andas delar vi med allt
annat levande på vår planet. Jag
andas ut och du som står mitt
emot andas in. Det bildas varje
år 280 miljarder ton syre på jorden. 54 procent bildas på land och 46 procent bildas i
havet. Ljusets energi fångas in av växterna
och syret bildas. Detta kan vi inte se och
inte ta på.
I många äldre kulturer hedrar man
denna process som vi är beroende av för
att kunna leva. I vissa språk tar man till
och med med betydelsen i hälsningsfrasen. På Hawaii betyder ordet aloha ”hej”,
men också ”vi är ett och samma andetag”.
Inom yogan och ayurvedan använder man andetaget som ett verktyg till att
släppa stress och försurning. När vi stressar mycket blir andningen ytlig. Man kan
säga att våra andetag väldigt mycket hänger ihop med hur mycket vi tänker. Tankar
är samtal vi har med oss själva. Det går
inte att stoppa genom att säga åt sig själv
att sluta tänka. Men för mycket tänkande
bränner förr eller senare ut oss. Så det är
viktigt att försöka hitta en metod som gör
att vi kan släppa tänkandet en aning.
Att försöka lugna ned och fördjupa
andningen är en mycket verksam metod. Det går inte att stressa och samtidigt
andas djupt. Andningen genom näsan
sänker stressnivån ytterligare och är dessutom bra för oss då det minskar upptaget

lugna ned och fördjupa andningen
”ärAttenförsöka
mycket verksam metod. Det går inte att
stressa och samtidigt andas djupt.
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Foto Henrika Lavonius Wike

av olika partiklar som svävar runt i luften;
som virus eller bakterier. Det djupa lugna
andetaget minskar också försurningsgraden i kroppen. PH-värdet balanseras och
blir mera basiskt.
Den ytliga omedvetna andningen påverkar alla funktioner i kroppen. Hjärtat
slår snabbare, adrenalin och kortisol produceras i högre takt av binjurarna, cirkulationen fungerar sämre och lymfsystemet likaså.
I den djupa andningen får andningsmuskeln, diafragman, användas. Det i sig
bidrar till att alla våra system balanseras.
Framförallt lugnar stresshormonproduktionen ned sig och vi kan istället åtnjuta må bra-hormonernas effekt från våra
körtlar inne i huvudet; hypofysen, hypotalamus och tallkottkörteln.
När stressen i våra liv är hög är det ofta
inte den fysiskt krävande motionsträningen vi behöver. Då andas vi också ytligt och
många gånger med öppen mun.
Dessutom är det så att det går att förbättra sin kondition genom att enbart
andas medvetet, djupt och lugnt. Då ökar
respirationskraften och syreupptagningsförmågan. Vi blir starkare mentalt och
lugnare inombords samtidigt som vi får
bättre grundkondition.
Under 2022 är mitt bästa hälsotips till
dig att försöka avsätta tid dagligen till att
medvetandegöra din andning.

ANN SVÄRDFELT
Har jobbat med yoga och ayurveda i
20 år och bland annat skrivit boken
Yoga för barn (2007). Hon jobbar över
hela Sverige, är från Östersund men
bor just nu i Skåne.
Ann gör ayurvediska hälsokonsultationer och lär upp yogalärare enligt
ett lärlingsprogram, men kan också
coacha dig i konsten att medvetandegöra din andning.
Boktips
Anders Olssons Medveten andning –
grunden för hälsa, energi och harmoni
Webbsida
www.ashtangayogaahus.com
Kontakt
ann.svardfelt@gmail.com

MAGASIN HELA HÄLSAN 19

KOST

Så gör du egen probiotisk kefir
Kefir är en jäsningsprodukt fylld med vänliga bakterier för tarmen och det går utmärkt
att göra egen kefir hemma.
Text Konstantin Schönros
Kefir tillhör de sura fermenterade produkterna och är så full av vänliga bakterier
att den kan hjälpa till att återställa dysbios.
Kefirbönor ser ut som blomkålhasselnötter och har en svampig konsistens.
Med dysbios menar vi en tarmflora
som inte är i balans, något som kan uppstå med en diet låg på fiber, rik på animaliska livsmedel och enkla sockerarter
som godis. Symtomen kan vara matsmältningsbesvär, uppblåsthet, gas, förstoppning eller diarré.

Bild på färdig fermenterad vattenkefir redo
att dricka. Kefirgryn i förgrunden.

VILL DU SYNAS HÄR?
Annonsera i Hela Hälsan
och nå hälsointresserade
över hela landet

Foto: iStock.com/mariannehoy

Probiotiskt med högt värde
Under jäsningen produceras ett stort antal
mikroorganismer med många fler kolonier än yoghurt. Traditionellt görs kefiren
med komjölk, men det går att göra med
annan dryck också – som ris, mandel, hasselnöt, kokosmjölk med flera.
En annan variant är vattenkefir. Här
är kärnorna genomskinliga och eftersom
vattnet inte innehåller några sockerarter
för att ge näring till våra korn så lägger vi
till ett sötningsmedel. Se recept nedan.

KONSTANTIN SCHÖNROS RECEPT PÅ VATTENKEFIR
Ingredienser
1 matsked vattenkefirgryn
1 glas vatten
1 matsked Probioform
1/2 matsked rörsocker
1/2 citron (valfritt)
Alternativ till socker
I vattenkefir används socker som mat för
kefirgrynen. Du kan också använda andra
sötningsmedel – till exempel agavesirap,
lönnsirap, johannesbröd, honung, torkad frukt
eller bitar av färsk frukt.

20 MAGASIN HELA HÄLSAN

Gör såhär
1. Om du använder kranvatten ska du koka det först så att det inte innehåller klor. När
det svalnat lägger du i grynen och sockret/sötningsmedlet och täcker med ett tefat.
2. Efter två dagar silar du blandningen och sedan sköljer du dem med lite vatten så de
blir redo för ny jäsning. Upprepa sedan processen.
3. Om du gör en större mängd förvarar du kefiren i en glasflaska eller en tätt stängd
burk. Efter ett tag kommer grynen att föröka sig. Ett tips är att ge bort överflödet i
present. Vilken gåva är bättre än det!

Kontakta oss så får du veta mer

Tips!
Jag gör min egen kefir kryddig genom att tillsätta ingefära eller färgad paprika, smaksätta den med kanelstänger eller kryddnejlikor och citronskal. Många gånger pressar jag ner
en halv citron för att göra lemonad under jäsningsprocessen. Du kan använda din kefir
som en sportdryck under intensiv aktivitet genom att lägga till citron och äppeljuice.

halsoframjandet.se

redaktionen@halsoframjandet.se
halsoframjandet.se
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Gurkmacka med het kikärtsröra
Ingredienser
En gurka
Kikärtsröra
1 pkt kikärtor 
2 st vitlöksklyftor 
1 msk tahini
1 tsk salt 
1 tsk spiskummin 
1 pressad citron 
3 msk olivolja 
6-8 st hela soltorkade tomater
(använde inlagda i olja)
Lite peppar 
1 krm chili (efter hetta) 
8 blad basilika 
Gör såhär
1. Mixa alla ingredienser till röran.
2. Gröp ur kärnorna på en gurka och
fyll med valfri röra.
3. Toppa med olivolja.

GRÖN LEMONAD

HOLISTIC JONNA
Recepten i det här numret kommer
från Jonna Oukili som driver det egna
företaget Holistic Jonna AB. Förutom
att dela med sig av recept inspirerar
hon inom holistisk hälsa och personlig
utveckling. Det innebär allt ifrån
verktyg inom självcoaching till hur
man hittar balansen.

Magisk banoffepaj

Ingredienser
1 liter vatten
1/2 stor gurka
1 dl pressad citron
1 dl pressad lime
1/2 dl honung (mer för
sötmans skull, du kan också
använda 3 msk agave)
1 dl färsk mynta

Botten
4,5 dl havregryn
1 dl cashewnötter (blötlägg 4h)
1/2 tsk kanel
1/2 dl kokosolja
2 msk vatten
1/2 tsk salt
6 dadlar

Gör såhär
Mixa alla ingredienser med
hälften av vattnet. Häll allt
genom en sil för att få en
slät dryck. Tillsätt resten av
vattnet och rör om. Skål!

Fyllning – kolasås
4 msk jordnötssmör
8 dadlar
1 tsk citron
1 krm vanilj
1/2 dl vatten

Gillar du recepten? Följ Jonna på
Instagram eller titta in på hennes
hemsida där du hittar hundratals
goda recept fria från gluten, socker
och mejeriprodukter.
Webbsida www.holisticjonna.se
Instagram @holisticjonna

Gör såhär
1. Sätt ugnen på 175 grader (skippa ugnen om du vill
göra en raw-version av pajen).
2. Smörj en pajform med kokosolja.
3. Mixa samman alla ingredienser för botten och tryck
ut i formen. Grädda i cirka 10-12min.
4. Mixa fyllningen tills att det blir en krämig kolasås,
spar en matsked och häll resten över pajbotten.
Skiva en banan så det täcker.
5. Vispa kokosgrädden (viktigt att den är kyld sen
innan) och häll i matskeden med kolasås. Täck
bananerna med kokosgräddelagret och skiva på
ytterligare en banan så det täcker.

Fyllning – kokosgrädde
1 kyld ekologisk kokosgrädde
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HÄLSOFRÄMJANDET
VÄLKOMNAR EN
DELVIS NY STYRELSE

TILL MINNE AV

Evert Kring

Foto: Hermans

Den 14 maj 2022 lämnade Evert Kring
jordelivet. Han var då 98 år gammal.
Evert var bestämd i sin humanitet
och sympatiserade med människors
lidande. Detta var ett signum för Evert
genom hela hans liv. Han var inte
rädd för hårt arbete och att hjälpa till,
där det behövdes.
Evert och hans fru Karin kom till
Hälsans hus när vi flyttade från Gamla
stan till Fjällgatan. Han var naprapat
och hon rosenterapeut. De jobbade
med mitt jobb i nästan 20 år utan att
ta ut en lön och jag tror vi har dem att
vara tacksamma för att Hälsans hus
existerar och att profilen ”fysisk och
andlig hälsa” inte urvattnades. Evert
var en envis rackare och gav sig inte
oavsett om han mötte fastighetsägare,
myndigheter eller domstolen.
Han var även aktiv i Hälsofrämjandet och hälsohemmet Tallmogården
och/eller Masesgården. Han var en
friluftsmänniska, som paddlade och
vandrade mycket. På ålderns höst
dansade han tango och sjöng i kör.
Efter Karins död för över 20 år sedan kom Evert och jag varandra nära
även privat. Hans omsorg för mig i
mitt arbete gled mera och mera över
i min omsorg för honom som en åldrande man. Jag besökte honom varje
vecka i många år och våra samtal var
båda väldigt praktiska och andliga. Vi
pratade också mycket om döden och
att det för Evert endast är en fysisk realitet. Han hade ingen tvivel om vår
eviga existens och att han kommer
inkarnera igen och igen. Han klappade mig på kinden för ett par veckor
sedan och sade: "Vi ses igen".
Man brukar säga vila i frid, men på
något sätt passar det inte in på Evert,
för han kommer nog att ha mycket
spännande för sig i den andliga världen innan han inkarnerar igen, så jag
skulle vilja säga ha det så kul!

HÄLSANS HUS I STOCKHOLM FIRAR
50 ÅR I HÄLSANS TJÄNST

Fredagsfys rockade med
pompoms under Seniordagen i Kungsträdgården
17 000 personer uppskattades ha besökt Seniordagen i Kungsträdgården i Stockholm den 10 maj. Hälsofrämjandet var på plats för att
inspirera till rörelse och bli sockersmart.

Idén till ett Hälsans hus kom 1971 från
Agne Windmark, känd som journalisten, bokförläggaren, Martinusvännen, vegetarianen och frisksportaren.
Visionen var ett levande hus med fysisk och andlig hälsa som fokus.
Med tiden har huset på Fjällgatan utvecklats och idag hittar du runt

50 terapeuter inom hälsa, terapi och
friskvård i huset. Några föreningar,
som Hälsofrämjandet och Vegetariska
föreningen har också lokaler i huset,
och på bottenvåningen hittar du den
vegetariska restaurangen Hermans –
som kanske har en av de bästa utsikterna i stan.

Kvar i styrelsen sitter föreningens kassör
MariAnne Bahlenberg, samt ledamöterna
Stefan Mattsson och Susanna Almström.
Ledamoten Pia af Rolén lämnar styrelsen.
Som ordinarie ledamot har istället medlemstidningens redaktör Elin Parmhed valts in.
Anette Almström Kovacic valdes till ny
ordförande. I kommande nummer kommer du att kunna läsa om hennes tankar
kring Riksförbundet Hälsofrämjandets
verksamhet. Men redan på nästa uppslag
får du lära känna Anette.
Vi riktar ett stort tack till före detta ledamoten Pia af Rolén och tidigare ordföranden
Pehr-Johan Fager, och välkomnar den nya
styrelsen.

BLI MEDLEM I

HÄLSOFRÄMJANDET
Som medlem i Riksförbundet Hälsofrämjandet bidrar du till de verksamheter som sker
i Hälsofrämjandets anda, som Fredagsfys – en sockersmart skola, Fredagsfys för äldre
och Fredagsfys 65+. Du blir del i en gemenskap och blir inbjuden till utvecklande evenemang, föredrag och workshops, där medlemmar deltar till rabatterade priser.
I medlemsskapet ingår även Hälsofrämjandets medlemstidning 4 nr/år, och generösa
rabatter i utvalda hälsokostbutiker, på hälsohem och vegetariska restauranger.

halsoframjandet.se/bli-medlem


Ulla Hjortflod,
verksamhetschef på Hälsans hus
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27 augusti är det dags att fira att Hälsans hus i Stockholm
funnits i över 50 år. Passa på att träffa Riksförbundet
Hälsofrämjandet som kommer att vara på plats.

Under årsmötet den 24 april valdes
Anette Almström Kovacic till ny
ordförande för Hälsofrämjandet. Vi
tackar Pehr-Johan Fager och Pia
af Rolén för det jobb de lagt ner
som tidigare ordförande respektive
ledamot.

halsoframjandet.se

Medlemsavgifter Ordinarie medlemskap 250 kr/person Maka/make/sambo 100 kr Familjemedlemskap 350 kr
Pensionär
225 kr Maka/make/sambo till pensionär 80 kr Familjepensionär 305 kr Ungdomar (18-25 år med
egetHELA
boende)
12525
kr
MAGASIN
HÄLSAN
halsoframjandet.se

INTERVJU

INTERVJU

Foto: Privat

H

älsofrämjandet valde på årsmötet i april fram en ny ordförande för riksförbundet.
Anette Almström Kovacic
har i stort sett hela hennes yrkesliv jobbat
som lärare i idrott, svenska och SO, men
arbetar just nu fackligt på heltid som ordförande i Lärarförbundet i Sandviken.

Foto: Elin Parmhed

ANETTE ALMSTRÖM KOVACIC

Ny ordförande med
grön fingertoppskänsla
Anette Almström Kovacic är läraren som tidigt började engagera sig i styrelsearbete. Som nyvald ordförande i Riksförbundet Hälsofrämjandet ser hon fram
emot att bygga en modern folkrörelse utifrån 2022 och framåt.
Text Elin Parmhed
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Vad fick dig att tacka ja till rollen som
ordförande i Hälsofrämjandet?
–  Dels att jag känner mig som en erfaren
och kunnig ordförande, dels för att jag läste igenom stadgarna noga och kände att
det också var något jag står för – helheten hälsa så som jag tänker att jag vill leva
i stora drag. Att det handlar om den här
balansen mellan att vara ute i naturen,
äta hälsosamt, röra på sig och vila, säger
Anette Almström Kovacic som började
engagera sig i styrelsearbete redan i början av 1990-talet när hon klev in i det då
nystartade Cheerleadingförbundet.
Då en glad amatör, tills några tjejer med
en helt annan bakgrund kom in och började prata om formalia, stadgar och beslut.
–  Jag fick lära mig den hårda vägen,
men insåg att det är formalian som vägleder oss och som vi har att förhålla oss till.
Det handlar det inte om vad vi tycker, utan
om vad stadgarna säger. Då följer vi dem
tills att den demokratiska processen ändrar stadgarna.
Hur passar Häsofrämjandet in i det
dagens samhälle?
–  Människan behöver den här balansen
mellan aktivitet, natur, kost och vila. Jag
ser människor som vill leva hälsosamt,
men där det är en tävling i att leva hälsosamt, och det gör att de blir sjuka i alla fall.
De dräneras på energi istället för tvärtom –
och det bygger på att man vågar lita på att
hitta sin egen väg, vad som är hälsosamt
för mig. Det känner jag att Hälsofrämjandet har koll på.
Stadgarna har några år på nacken, men

halsoframjandet.se

Anette ser inte det som något hinder för
att passa in idag.
–  Även om det är gamla stadgar så ser
jag inga problem med att anpassa dem
till moderna aktiviteter. I stadgarna ser jag
också att vi har potential och ett ansvar att
utveckla verksamheten och fånga upp fler
målgrupper.
Vad tänker du om Hälsofrämjandets väg
framåt de kommande månaderna?
–  Jag tror vi kan nå långt med de styrdokument vi har. Prio ett är att få koll på
vilka roller vi har, vilka idéer och samarbetspartners som finns, försöka hitta fler
nyckelpersoner och på olika sätt driva
hälsa. För att få fram det moderna Hälsofrämjandet och bygga en folkrörelse utifrån 2022 och framåt.
Odlar grönsaker och är ute i skogen
med schäfern Samantha
Hennes mest lyckosamma ögonblick
som odlare inträffade redan som tioåring
när fröet från en paprika lyckades bli en
liten buske med en 3–4 centimeters paprika. Och redan som 19-åring började hon
odla på en kolonilott. Trädgården hemma i Järbo är naturligtvis en plats för odling numera. Mest grönsaker, men även
blommor.

–  Men det ska vara njutning, jag är
inte den som stressar med trädgården.
På sommaren blir det många vatten- och
kaffepauser, säger Anette.
Sedan schäfern Samantha kom in i familjen blir det däremot inte riktigt lika
mycket påtande i grönsakslandet.
–  Tanken med att skaffa en stor hund
var för att få vara ute i skogen mycket. jag
känner det som rikedom om jag fyllt frysen med blåbär och kantareller, eller fått
hem ett helt lass ved som jag köpt från en
skogsägare i närheten.
Vad är hälsa för dig?
–  Min balans är att jag jobbar hårt när jag
jobbar. Sen vilar jag genom att röra på mig
i skog, mark och på tomten, men också genom att ligga på soffan och läsa eller plöja
serier. Sen såklart äta rätt. Det handlar om
ett mående där man också kan äta gott och
det man själv njuter av. Hitta en balans.
Till sist – vad ska du göra i sommar?
–  Mina somrar brukar börja med att vara
ledig och landa. Sen börjar jag tänka på
vad jag vill göra, som att vandra i Fulufjället eller åka till havet. Jag är i mycket en
struktuerad person, men det är något jag
fått lära mig, egentligen vill jag inte bestämma saker i förväg.
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När du blir medlem i Hälsofrämjandet bidrar du till att
lyfta fram hälsofrågorna i samhället och stödjer vårt
arbete med att inspirera, påverka och skapa opinion.
Som medlem får du också tillgång till många rabatter
i utvalda hälsokostbutiker, hälsohem och vegetariska
restauranger. Med reservation för felskrivningar.
Rabatterna gäller inte på redan nedsatta varor eller tjänster
L = har livsmedel
Butik

Ort

Rabatt

Hälsotek

Eksjö

10 %

Life din hälsobutik

Eslöv

10 % L

Flemingsbergs Hälsokost

Flemingsberg

10 % L

Hälsokraft

Gävle

10 % L

Gröna Boden AB

Göteborg

10 % L

Homeopaticentrums Hälsobutik

Göteborg

10 % L

Hälsokapellet

Göteborg

10 %

Hälsokost Solrosen AB

Göteborg

10 % L

Kortedala hälsobutik

Göteborg

10 %

Kvilles hälsokost (rabatt endast livs)

Göteborg

10 % L

Linnéplatsens hälsocenter

Göteborg

10 %

Wieselgrensplatsens Hälsokost

Göteborg

10 % L

Hälsokraft

Hudiksvall

10 % L

Naturligtvis

Hällekis

10 % L

Life hälsa för alla

Högdalen

Inga-Lills Vitalbod
Järpens Hälsokost
Hälsoteket

Butik

Ort

Rabatt

Skurups hälsokost

Skurup

10 % L

Gryningen

Stockholm

5% L

Herbamin

Stockholm

10 % L

Lifeland AB

Stockholm

10 % L

Naturbageriet Sattva

Stockholm

10 %

Naturbageriet Sattva

Stockholm

10 %

Pierias Livs Saluhallen

Stockholm

10 % L

Hälsokostbolaget

Strömstad

10 % L

Leruddens ekologiska

Stöde

10 % L

Butik Vitamin

Sundsvall

10 % L

Végétale Scandinavie

Sundsvall

10 %

Life hälsobutiken

Säffle

10 % L

Carins hälsobod

Söderhamn

10 %

Hildes hälsokost-fotvård

Tyresö

5% L

Life hälsobutiken

Uddevalla

10 % L

Visby hälsokost (Cikoria)

Visby

5% L

Gröna gåvan

Ö-vik

10 % L

Resor

Ort

Sundqvists Resor

Egenvård

Ort

Rabatt

Zonsense kroppsterapier

Stockholm

20 %

Kornets hälso spa, massage mm.

Stockholm

20 %

Makrobiotik och hälsa

Stockholm

10 %

Green mama

Sundsvall

10 %

Tia Jumbe (tiajumbe.com) – Ayurvedisk hälsokonsultation. Hälsokonsultation med pulsläsning bokas via bokadirekt.se (sök på Tia Jumbe).
Kod: HÄLSA ger 100 kr rabatt på ordinarie priset 1 250 kr.

Hälsohem

Ort

Rabatt

Masesgården (masesgarden.se)

Leksand

25 % på
hel vecka

Rabatt

Kurser

Ort

Rabatt

Åland

5%

Betula Vita, kurser och workshops

Nacka

10 %

Wi-resor (wiresor.se)

Stockholm

5%

Yogakällan – friskvård i Borås

Borås

10 % på
10-kort

Restaurang, café, catering

Ort

Rabatt

Center för helhet & hälsa

Stockholm

10 %

7 art fiket (på Hagabion)

Göteborg

5%

Levande föda kur & kursgård

Stockholm

10 %

Gröna ekologiska caféet

Göteborg

50 %

10 %

Lewins f.d Mr Vitamin catering

Limhamn

10 %

Övrigt

Ort

Rabatt

Hönö

10 %

Green Queen

Malmö

5%

Blue turtle

Göteborg

10 % ej
postorder

Järpen

10 %

Vegegården

Malmö

10 %

Basebolljackor-factory store

Helsingborg

20 %

Jönköping

10 % L

Hermans höjdare

Stockholm

10 %

10 %

10 kr

FK Humlans klubbstuga, uthyrning
Flatensjön

Stockholm

Stockholm

grön drink

Life hälsobutiken

Karlstad

10 % L

Seyhmus vegetariska

Sofimar ekobutik

Karlstad

10 % L

Organico

Stockholm

10 %

Kinna hälsokost

Kinna

5%

Fröjas Sal

Uppsala

10 %

Life hälsobutiken

Kramfors

5% L

Life hälsobutiken

Lidköping

10 % L

Egenvård

Ort

Rabatt

Life hälsokost

Limhamn

10 % L

4WellnessSweden

Hässelby

10 %

Life hälsokost

Limhamn

10 %

Arnelöfs massage, friskvård, mm

Hökarängen

10–20 %

Bio Sols hälsobutik

Linköping

10 %

EcoBeauty by Sofimar

Karlstad

10 %

Dermanord

Malmö

10 %

Anette Einar, Massage, bildarbete

Katrineholm

10 %

Dr Wallacks hälsoprodukter

Malmö

10 %

Reikicentrum Lidköping

Lidköping

10 %

Green Queen

Malmö

10 %

Elisabeths friskvård, massage

Malmö

10 %

Hälsobutiken Må bra

Malmö

10 %

Ulian Sy homecpati och zonterapi

Nacka

10 %

Jarls Hälsokost

Malmö

10 % L

Nösunds detox & hälsocenter

Nösund

10 %

Nature, Caroli city (över 200 kr)

Malmö

10 %

Center för helhet & hälsa

Saltsjöbaden

10 %

ABC Hälsokost

Norrköping

5%

Råsunda kiropraktik

Solna

10 %

Hälsopunkten

Norrköping

5% L

Sundhetskompaniet massage

Stockholm

10 %

Life hälsobutiken

Nässjö

10 %

Hjärtkraft-rosenmetoden

Stockholm

10 %

Hälsogården

Piteå

10 %

Arnelöfs massage, friskvård, mm

Stockholm

10–20 %

Center för helhet & hälsa

Saltsjöbaden

10 %

Althea hudvård & livsstil

Stockholm

5%
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På vegetarian.se/stod-oss/rabattguide kan du
ladda ner en pdf med aktuella rabatter, inklusive
adresser och telefonnummer med mera.

halsoframjandet.se

Vego hela dagen! – få rabatt på
böcker genom Hälsofrämjandet
Som medlem får du även rabatt på böcker. Till
exempel Mattias Kristianssons Vego hela dagen –
Vegetariska recept för unga matälskare.
Från uppiggande frukostar och välbehövliga mellanmål till
mumsiga vardagsrätter och spännande bjudmat. Till exempel
bananaramasmoothie till frukost, toksnabb kikärtswrap till
mellanmål och belugabolognese till middag. Med en personlig ton och humor visar Mattias Kristiansson vägen i det vegetariska köket, så att även nybörjaren kan känna sig hemma.
Medlemmar i Hälsofrämjandet kan köpa boken för 125
kronor (ordinarie pris 140 kronor).

VILL DU BESTÄLLA EN BOK?
Ring eller e-posta din beställning. Säkrast fredagar, övriga
dagar telefonsvarare. Medlemspriserna gäller för dig som
är medlem i Svenska Vegetariska Föreningen (SVF) eller
Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF). Porto tillkommer.
Faktura skickas tillsammans med leveransen.
E-post svf@vegetarian.se
Telefon 08-702 11 16

På www.vegetarian.se hittar du en
lista på alla böcker som du kan köpa
till rabatterat medlemspris.

halsoframjandet.se

Foto: Juliana Wiklund

RABATTER TILL MEDLEMMAR

Mattias Kristiansson är kokboksförfattare och grundare
av den vegetariska mattidningen Vego. På Instagram kan
du följa @vegomagasinet för
att få inspiration.
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Med fjädrande stavar
och passion för hälsa

För mig är naturen grundläggande,
”det
är där vi ska vara, det är där vi
kommer ifrån.

Hon är från El Salvador, var länge dansare i Spanien, men bor sedan
många år i Sverige där hälsa blivit hennes liv. Vi hängde med Elba
Pineda Gustafsson till Gärdet i Stockholm där hon varje vecka tar ut
seniorer på allsidig träning i naturen.
Text och foto Elin Parmhed

ELBA
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D

en första man möter när
man blir ny medlem i Riksförbundet Hälsofrämjandet
är Elba Pineda Gustafsson.
Hon jobbar några timmar i veckan på
kansliet i Hälsans hus på Södermalm i
Stockholm. Hon anordnar även aktiviteter för medlemmar och såklart hennes
huvudnummer "Allsidig träning i naturen" för seniorer som hon kör varje tisdag
klockan 11–13 från mitten av januari till
mitten av juni och mitten av augusti till
mitten av december. Det har hon gjort
i 16 års tid, sedan ett par år inom Hälsofrämjandets verksamhet.
–  Grejen med stavgång är att man får en
allsidig träning. Vi går, tränar kondition,
men även styrka och rörlighet, säger Elba
Pineda Gustafsson.
Stavarna hon använder har en fjäder
som ger en slags pumpfunktion. De blir till
ett träningsredskap som kan mer än vanliga stavar.
–  De förbättrar kroppshållningen när
man går med dem. Man känner av svikten och då reagerar hjärnan och aktiverar
en massa små muskler som ska hålla dig
upprätt. Vanliga stavar ger dig inte bättre
balans, men eftersom svikten i pumpstavarna aktiverar alla de små musklerna,
förbättras din balans varje gång du går
med dem.
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svenska naturen och det var så
vackra färger. Jag blev salig.

eller i Spanien finns inte det här, där kan
man bli skjuten om man traskar in på privat mark.

En annan utveckling är ett fjäderlås
som justerar hur mycket stavarna pumpar.
Den som är orolig för balansen kan därför
börja med mindre svikt och med tiden öka
den i takt med att deras balans förbättras.
–  Självförtroendet stärks och känslan är
fantastisk när de till sist inte behöver något
lås alls.
Intresset för kost växer
Elba Pineda Gustafsson föddes på landet
i El Salvador. De var fattiga och åt mest
grönsaker. Rörelse var en naturlig del då
de fick gå eller springa överallt.
När hon flyttade till Spanien som
18-åring hade hon plötsligt tillgång till
mycket mer mat av olika slag. Och fick
problem med magen. Läkarna hittade
inget fel, men till sist fick hon rådet att
bara äta kokta grönsaker.
–  Intresset för hälsa har börjat med att
vara för min egen skull. Delvis kosten,
men jag var dansare till 35-årsålder och

där fanns en gemenskap. Jag vande mig
vid att vara beroende av andra och att hjälpa andra människor. Det blir naturligt att
sen fortsätta jobba med det.
Hon utbildade sig till tränare och var i
stort sett klar när hon träffade sin svenske
man i Spanien och flyttade till Sverige.
–  Hösten var min entré till den svenska
naturen och det var så vackra färger. Jag
blev salig.
Vad är naturen för dig?
–  För mig är naturen grundläggande, det
är där vi ska vara, det är där vi kommer
ifrån, säger Elba och fortsätter:
–  Allt som man gör ute i naturen är bra.
Inte bara den fysiska aktiviteten, utan det
är också bra för det psykiska.
I Sverige kom Elba i kontakt med allemansrätten.
–  Här kan man knalla runt nästan överallt. Allemansrätten är fantastisk och jag
brinner verkligen för den. I Latinamerika

halsoframjandet.se

Leds tillbaka till hälsan
Trots att kost och hälsa var ett stort intresse och Elba hade en utbildning som tränare med sig i bagaget när hon kom till Sverige, kom det att dröja innan hon började
jobba med det här.
Problemen med hälsan kom tillbaka
med all ny mat som hon blev introducerad
för. Hon behövde inte heller längre tänka
på dansarens linjer, utan kunde äta vad
som helst. Förutom att hon började må
dåligt igen.
–  Jag hade ett konstgalleri i ett par år,
och startade sedan en restaurang och efter
det ett kafé och sedan ytterligare ett kafé,
men jag blev bara sämre och sämre och
kroppen började säga ifrån. Det var stres�sigt och jag sa till min man att det var dags
att sälja verksamheten.
Samtidigt såg hon en artikel om att utbilda sig till kostrådgivare. Cirkeln var på
väg att slutas. Elba hoppade på utbildningen och började gå tillbaka till det hon
tidigare lärt sig om kost och hälsa. Började rehabilitera sig själv och gjorde om sin

halsoframjandet.se

firma till Form och hälsa där träning och
kostrådgivning stod på menyn istället för
slit och släp av tunga lådor. Kaféet på Tennisstadion blev en lokal där Elba träffade
sina klienter.
–  18 år har jag varit igång och jag har
inte ångrat mig, säger Elba.

ELBA PINEDA
GUSTAFSSON
Gör Driver egna hälsoföretaget Form
och hälsa med lokal intill Gärdet och
jobbar även deltid på Hälsofrämjandets kansli
Bor I Stockholm
Bakgrund Uppväxt i El Salvador,
flyttade till Spanien som 18-åring där
hon var dansare till 35-års ålder, gifte
sig sedan med sin svenske man och
flyttade till Sverige där hon drivit både
restaurang och två kaféer, men sedan
18 år är egenföretagare inom hälsa
Älskar Naturen, fjällen och allemansrätten
Webbsida formochhalsa.se
Instagram @formochhalsa

Foto: Elba Pineda Gustafsson

Varför brinner du för stavgång?
–  Det är inte bara en promenad med stavar, det är allsidig träning också. Dessutom är det skonsamt för knän och höfter
och passar även dem som har problem
med artros.
Elba jobbar med Osteoporosföreningen och har tagit fram ett stavgångsprogram specifikt anpassat för osteoporotiker.
Eftersom hon haft god kontakt med uppfinnaren av just de här stavarna, har hon
kunnat vidarebefordra önskemål. Med
tanke på just osteroporotiker, som kan ha
problem även med händerna, utvecklades
en särskild handske som avlastar.

” Hösten var min entré till den
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LOKALT

NÄSTA NUMMER

Fruktinspiration till hösten

PÅ GÅNG I DE LOKALA FÖRENINGARNA
Har Hälsofrämjandet på gång någonting på din ort. Mejla till redaktionen@halsoframjandet.se för
att nå ut med information i nästa nummer av Hela Hälsan.

Sensommaren och hösten med
Hälsofrämjandet Stockholm
Foto: iStock.com/artursfoto

Foto: iStock.com/Rawpixel

Som medlem kostar det ingenting att delta i
Hälsofrämjandets aktiviteter. Icke-medlemmar
betalar 250 kronor per tillfälle.
Anmäl dig till Hälsofrämjandet
Stockholms nyhetsbrev på
halsoframjandet.se/stockholm för
att få information om föreläsningar
och aktiviteter.

Guidning i Tantolunden med
fokus på stadsodling

VAD VILL DU LÄSA
MER OM?
– TIPSA OSS!

Ordförande MariAnne Bahlenberg kommer
även att inspirera oss att förlänga badsäsongen
över vintern.
Tack till alla er som kommit med förslag och
önskemål om aktiviteter, fortsätt gärna med
det. Styrelsen i Hälsofrämjandet Stockholm
önskar alla medlemmar en glad midsommar
och en aktiv sommar i vår vackra natur.


Vad är dina tankar om den nya
medlemstidningen? Och vad
skulle du vilja läsa om framöver?

Foto: Henrika Lavonius Wike

Skolavslutning, färskpotatis och jordgubbar
– en hel lång sommar har vi framför oss men
Hälsofrämjandet Stockholm vill ändå pusha för
höstens program. Redan nu kan ni notera den
22 augusti klockan 18.30 – 20.00 då Ulrika från
Gatsmart guidar oss bland koloniträdgårdarna i Tantolunden. Dessutom hoppas vi kunna
erbjuda en vandring i Ulriksdals slottsträdgård
och eventuellt en båtutflykt.

Carina Lingman

Nästa nummer kommer i september.
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Foto: Edgar Castrejon

Ta tillvara på höstens äppleskörd
RECEPT – INTERVJUER – NYHETER
Vägen till yoga och ayurveda som yrke

halsoframjandet.se
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Skicka ett mejl till
redaktionen@halsoframjandet.se
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FÖR ETT
FRISKARE LIV
halsoframjandet.se

