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40 års

festen

Inför 40-års jubileet så
hade styrelseledamöterna en uppgift
och det var att skriva en text till
Mors Lille Olle som skulle
presenteras vid festmåltiden på
lördagen…!
Fick in i sista stund lite verser och
den som var först ut var Malin. Här
kommer hennes text. Tänk er Malin
nu sjungandes dessa ord:
5 terapeuter i skogen gick, Barfota
de gick och solsken i blick, Nöjda
små fötter utav zonterapi, Här ska
det firas för 40 år vi blir!
Stefan sjöng in, (med en latmask till
textförfattare! Hustrun gjorde
jobbet…) Här en av tre verser: Den

där Stefan, den där Stefan, starka
nypor har.När han tryckt dig färdigt,
och alla punkter ömmat, kan du
dock ej, kan du dock ej, minnas
punkterna!
Problemet var detta , melodin var
inte Mors lille… utan jag hade sagt
Gubben Noak…! Det förstod ni
säkert…? Tyvärr hittar jag inte de
övriga texterna, kanske en annan
gång!
Trevligt och många skratt blev det!

Malin bjuder till skål
för 40-åringen!
Festen kan börja…!

Malin bjuder på bubbel med tilltugg vid stranden! Först bubbel och
efter det mat i matsalen :)

Nu är det fest!

Ja ni vet ! Tuppen och hönorna….

Skål 40-åringen!

Malin sjunger sin vers ;)
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Ansvarsförsäkringen!
Om försäkring ej tages via SFRF!
Vänligen
skicka kopia på erlagd försäkring från
annat
förbund/försäkringsbolag till Christina!

Viktigt! Alla aktiva
medlemmar skall ha en
ansvarsförsäkring!

GDPR ?
Gå in på

zonterapi.nu

Meddela oss om du
har ändrat
mail/adress!
Meddela Christina
på mail !
naturhalsa@yahoo.se

Länkar till intressanta
hemsidor:
www.icr-reflexology.org
www.fdz.dk
www.vifab.dk

www.verksamt.se/driva
För information.
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Ordföranden har ordet ännu en gång !
Ha en GO och härlig sommar! Ut till valstugorna när de puppar
upp och gör er röst hörd!! Fråga hur de tänker på
komplementärmedicinen och dess framtid. Vår framtid!

Länge Leve Reflexologin/Zonterapin!
Varma hälsningar Stefan

Vi hade en avgående ledamot och det var kassören
Anette Ivarsson som förtjänstfullt har skött den
uppgiften :)
Nu ska hon vidare ut i världen iallafall Falkenbergs
trakten, med den politiska banan framför sig.
Lycka till med dina nya uppgifter och tack för denna
tid i styrelsen. / Styrelsen

Hej Alla vänner och kollegor.
Nu har jag varit på den
efterlängtande helgen som
återkommer varje vår. Den 6:e till
den 8:e april träffades några
förväntansfulla zonterapeuter på
Frögården i Mörbylånga Öland.
Vi trodde nog alla att vi skulle
möta våren men den var ganska
långt borta. Det låg en och annan
smutsig snöhög här och där. Men
alla var glada och humöret var på
topp, det var ju nämligen vårt
förbunds årliga årsmöte med
fortbildning. Det var min 18:e
fortbildning i förbundets regi.
”Tänk vad lärd jag blivit”.
Vi träffades på fredagen för vårt
årsmöte. Det som vi alltid tror ska
gå snabbt blir som vanligt 4-5
timmar men så trevligt och kul det
är. Jag får ju äran att bli årsmötets
ordförande och ska försöka hålla
ordning på deltagarna, inte en lätt
uppgift men det är roligt att få slå
med klubban i bordet Läs
protokollet så får ni veta vad som
vi behandlade.
Lördag: Då skulle vi få lära oss
HLT: vad var detta för något?
Hellbergs Ligament Teori. Basen
till detta är ortobionmi.
Ur Kursmaterialet” Hellbergs
ligament teori – HLT kan vara

inköpsporten i all annan
behandling – balanserar
bäckenet på några få minuter och
öppnar upp flöderna på det
mentala – emotionella och fysiska
planet”

Bilden är tagen på kvällen från
fönstret utanför rummet jag
bodde i.
Intressant och mycket användbart.
Lite personliga reflektioner över
behandlingen är att jag har sedan
4 år tillbaka haft muskelbesvär i
vä höft. Denna behandling hjälpte
mig så mina muskelbesvär känns
väldigt sällan numera.
Behandlingen tog 4x90 sekunder.
Jaa ni läste rätt 360 sekunder.
Sedan fortsatte vi med
undervisning av underbenets
muskler med lite inblandning av
meridianerna. Som alltid fick vi ta
del av Henriks stora erfarenhet

och kunnande som han förmedlar
med stort intresse.
Vi hade ju även jubileumsfest,
Frögården dukade upp en god
middag, lite sång och musik som
Doris ledde. Vi hann även med att
mingla lite på stranden,
champagne och snacks dukades
upp. På kvällen kom ost och kex
med tillbehör fram. Kvällen
fortsatte med lotteri, skratt och
roliga historier.

Söndagen fortsatte med teori och
praktik. Då var det halsen muskler
som stod i fokus. Vi lärde oss
behandling med enkla och svåra
positioner av nacken.
Återigen en mycket lärorik och
intressant kurshelg. Ni som inte
var där gick miste om mycket
kunskap och härlig samvaro.

Kram på er alla från Alice
Lindholm

Dörren längst till höger är ingången till föreläsningssalen.
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Sommaren kommer bli lång i
år…! Känns redan att det finns
en viss mättnad att vara i solen.
Skuggan är en fin plats att vara
på resten av sommaren. Nja jag
skojar lite men med åldern känns
solen som en stekhet lampa
(ugn), och det där att späka sig i
solen som förr finns inte på
kartan!

Återigen en härlig
fortbildning med
Henrik/Lena !
Tack för all kunskap ni
förmedlar.
Njut av sommaren ;)

Kvällarna är underbara med
varma vindar och en lätt klädsel.
Ladda energi för fortsatt
kreativitet.
Vårt 40 årsjubileum blev lyckat
med trevlig samvaro och vilken
härlig plats på Öland !
God mat och dryck med
sedvanlig tradition att efter
maten, var det dags för

lotteriet! Alla vinnare till
slut…!
Ps! ReflexZonerna finns
även på hemsidan !

Styrelsen 1 år framför Er. Stefan, Malin, Janet, Pia, Christina o Doris

Önskar alla en go
o glad SOMMAR

