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Foreningen, lokalafd. Midt-Østjylland 
 

Inviterer til foredrag med Jan Have Odgaard 
 

Når mad og måltider bliver et problem 
 
Indtagelse af føde er en livsbetingelse og et af menneskets basale behov. 
Ud over det er måltidet historisk og kulturelt et sted, hvor vi samles og 
kommer hinanden ved via samvær, samtaler og aftaler. Når dette 
udfordres, fordi en eller flere i familien har fået et problem i forhold til 
spisning, så bliver fokus naturligt flyttet fra glæde og harmoni til fokus på 
problemet. Dette vil ofte også brede sig ud, så det også fylder uden for 
måltiderne og på det generelle samvær og kommunikationen i familien. 
Kostproblematikken er ofte bare et symptom, og derfor skal fokus være 
på at have det godt.  
 
Foredraget byder derfor både beskrivelse af, hvorfor spisningen kan blive 
forstyrret og hvad der skal til for at få vendt fokus på det problematiske 
til at fokusere det at få det godt igen.  
 
Det vil blive et livligt foredrag, hvor det vil være svært at falde i søvn. 
Endvidere gives muligheden for at grine både af dig selv, og sammen af 
hinanden - og hvis du tør, vil der være garanti for nye erkendelser, der 
give nye muligheder for dig både og din familie. 

 
Jan Have Odgaard er indehaver af JHO Consult og har 20 års praksis-erfaring fra arbejdet 
med børn, unge og voksne med neurologiske handicap. Han er selv udredt med ADHD, og har 
tilsammen med sin kone, der ligeledes har ADHD, tre børn der alle har ADHD. 
Læs mere om Jan Have Odgaard på www.jhoconsult.dk 
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Hvor: 
Aarhus Firma Sport, Paludan-Müllers Vej 110, 

8200 Aarhus N. 
 

Hvornår: 
 10. oktober 2019 

Kl. 18-21  
 

Pris: 
Kr. 75,- for medlemmer 

Kr. 150,- for ikke medlemmer 
 

Tilmelding: 
 Send e-mail til adhdkursus@hotmail.com 
Skriv i emne/overskrift: ”ADHD og kost”. 

Oplys navn, evt. medlems nr. og antal deltagere i mailen. 
 

Herefter vil du modtage en bekræftelse med et kursus nr. 
Dette nummer skal skrives på ved indbetalingen, under:  

”tekst på modtagers konto”. 
 

Tilmelding frist:  
26. september 2019 

 
Kursusgebyr skal indbetales senest d. 30.09.19 

Tilmelding er først gældende når betalingen er registret 
 

Da der begrænsede pladser, er tilmelding efter  
”første til mølle” 
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