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Välkommen på  Högkänslighetskalas!
Kalaset börjar 18.30 och slutar ca 20.00. 

Ha gärna något gott i glaset så att vi kan skåla tillsammans

Under tiden – fundera gärna på vad just du tycker är det bästa med högkänslighet?

#HSPdagen
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Program

🎈Välkommen
🎈Om njutning
🎈Historik
🎈Kalashälsningar
🎈Verksamhetsinslag
🎈KALASPAUS

🎈Musikvideopremiär
🎈Kalaspanel
🎈Diktuppläsning
🎈Utlottning
🎈Avslutning
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Konsten att njuta

Här hittar du Kalasmenyn
Ny Facebook-sida @hspdagen
#HSPdagen

https://www.hspforeningen.se/explorer/files/Ovrigt/Sfh_Hogkanslighetskalasmeny_v2.pdf
https://www.facebook.com/hspdagen
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Kalasmenyn
 

v2 
 
 

Tryptofanrik Kalassnacksmeny (vegansk) 
Grönsaker i stavar med Hummusdip och Cashewdip samt en Chokladomousse 

! " ! 
 
! Gurka, morot & selleri i stavar 
Skär morötter, gurka och selleri i stavar till att dippa med. 
 
! Hummusdip 
1 burk kikärtor (ca 400 g) 
4 msk olivolja 
2 msk pressad citronjuice 
1 vitlöksklyfta 
1–2 tsk tahini (sesampasta) 
1 tsk spiskummin 
Ev. lite cayennpeppar 
Salt & peppar  
 
Skala & pressa vitlöken. Skölj och häll av kikärtorna. Blanda & kör i mixer.  
Dippa & njut med grönsaksstavarna. 
 
! Cashewdipp med grönsaker 
5 dl cashewnötter 
10 cm purjolök 
40 gr ruccola 
8 soltorkade tomater, blötlagda 
 
Kör cashewnötter till fint mjöl i matberedare. Skölj purjo och skär i bitar. Lägg i matberedare 
med cashewmjölet. Tillsätt ruccola och soltorkade tomater och kör tills allt blandat sig. Stanna 
då och då för skrapa ner från sidorna. Späd med lite vatten om det blir för torrt.  
Dippa & njut med grönsaksstavarna. 
 
Enkel Chokladomousse, 4 port 
2 mogna avokados 
Ca ¾ dl kakao (gärna Raw kakao av god kvalitet) 
Ca 1 krm vaniljpulver 
 
Gröp ur avokadon, mixa slät och tillsätt ingredienser efter tycke och smak. Klart! Njut! 
PS: Smakar inte avokado utan bara mums! 
 
För extra piff dekorera med kokosflarn och servera med vispad kokosgrädde.  
(Använd ev. 2 msk kokosolja & 1-2 msk agavesirap för sötning.) 
 
Cashewreceptet är från Erica Palmcrantz bok Raw Food – ett lättare liv. Vi tackar  
Susanne Törnqvist, Kostcoach, för tipset. Susanne är snart aktuell med boken Stressmaten. Susanne 
kommer i framtiden att komma ut med en bok om kost speciellt inriktad för högkänsliga! " 
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Historik – första mötet 3/11 2012

Tidigare ordförande i Sfh
Else Marie Bruhner
Nina Eklund Tegar
Tom Plenningsköld
Ane Frostad                                  
Marie Skärblom Hermansson
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Videohälsning, Jonaz Juura
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Videohälsning, Susanne de Munk Mortier

Sarah Nilsson, artist
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Videohälsning Sarah Nilsson 
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Tillsammans!
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”En människa behöver 

känsligheten. Ett samhälle 

behöver de känsliga, för skapande 

och i alla livets utmaningar.”

Mer om projektet https://tillitsverket.se/knslighet

Tillitsverket - Projekt Känslighet

https://tillitsverket.se/knslighet


”Jag ser dig”  av DOM. Text: Doris Dahlin. Musik/Producent: Mats Björke. Sång: Martin Riverfield
Följ gärna DOM på YouTube och Instagram

https://www.youtube.com/channel/UCCkkleEz8efnMW5f3EEciIQ
https://www.instagram.com/dom.musik/
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Kalaspanel

Välkomna paneldeltagare:

Doris Dahlin, Maggan Hägglund, Leif 

Grytenius, Helén Vedlé och Thomas 

Anderson, samt:

Moderator Pia Rockström



Dikt skriven och uppläst av
Charlotta Lagerberg Thunes,
Författare, föreläsare, poddare
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Utlottning av vinster
Böckerna signeras av författaren och skickas till vinnaren med post
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Charlotta Lagerberg Thunes

🎈1 ex av boken ”Orkidébarnet”

🎈1 ex av boken ”Sorgmanteln”

🎈1 ex av boken ”Fjärilsdrömmar”

🎈Mer om Charlotta på 

http://www.charlottalagerbergthunes.se/

http://www.charlottalagerbergthunes.se/
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Ise Sand

🎈3 böcker ”Älska dig själv”
🎈1 bok ”Hitta nya vägar i känslornas 

labyrint”
🎈1 bok ”Kom närmare – om kärlek, 

relationer och försvarsstrategier”
🎈1 ljudbok på CD ”Hitta nya vägar i 

känslornas labyrint”

🎈Mer om Ilse https://sensitiv-hsp.se/ilse-
sand-2/

https://sensitiv-hsp.se/ilse-sand-2/
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Eddie Persson

🎈3 ex av boken ”Allt det vackra jag har i min 
hjärna – det rika inre livet i en högkänslig 
mans grånande skalle”

🎈Mer om Eddie 
https://bloggeddie.blogspot.com/

https://bloggeddie.blogspot.com/
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Pia Rockström

🎈2 ex ”Högsensitiva berättar”

🎈2 ex ”Sensitivt ledarskap”

Mer om Pia Rockström på https://www.rockstrom.nu/

https://www.rockstrom.nu/
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Thomas Anderson

🎈5 ex av boken ”Sårbar man – vägen till inre 
styrka”

🎈Mer om Thomas Andersson på 
https://thomasanderson.se/

https://thomasanderson.se/
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Helén Vedlé, GetReady

🎈 1 onlinekurs ”Hjälp jag är högkänslig”

🎈 1 coachtimme via Zoom

🎈 En föreläsning via Zoom på en arbetsplats, skola eller 

förening (60 min)

🎈 1 ex av boken Hållbart lärarliv

🎈 1 ex av boken ”Sluta stressa på jobbet”

🎈Mer om Helén Vedlé på https://getready.se/

https://getready.se/
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Doris Dahlin & Maggan Hägglund

🎈 1 ex av boken ”Simskola för sensitivt 

begåvade – Så slipper du drunkna i egna 

och andras känslor”

🎈 1 ex av boken ”Drunka inte i andras 

känslor”

🎈Mer om Doris 

http://dorisdahlin.se/

🎈Mer om Maggan 

https://magganhagglund.com/

http://dorisdahlin.se/
https://magganhagglund.com/
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Vad är bäst med högkänslighet?

Vad är bäst med högkänslighet?

https://www.mentimeter.com/app/presentation/alyh63tou3pnces62421k3k5y6rjoz2z/4pigq4m88kxt

