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Styrelsemöte i Boberg, Falkenberg 9-11 oktober
     Christina J. välkomnar oss på fredag eftermiddag och vi ska jobba med bl.a.
Fortbildningsdagarna !

Glöm ej att boka dagarna till våren 8-10 april  2016!

Hösten närmar sig med stormsteg, dock har vi ett fantastiskt väder med all dess
färgprakt. Första frostnatten kom i natt här i Halmstad.

Ska ut på rullskidorna och efter det ta ett dopp i havet 18-19 grader!

16 september åker jag till ICR konferensen i Sheffield, England. Spännande!

Är det något som ni vill att vi i styrelsen ska jobba på, skicka in förslag  till mig
eller någon annan i styrelsen . Allt är välkommet!

Annars kanske en liten berättelse om livet , patient eller ………..! Som kan berika
oss terapeuter.

                                                  Må väl / Stefan

Några mil Norr om Boberg
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Kære Stefan

Vedhæftet information om et arrangement
den danske Forening Cancerramte Børn just
har afholdt.
Sender pressemeddelelsen til dig, da
initiativet måske kan inspirer andre
terapeuter, også i Sverige, til at initiere
lignende arrangementer.

Foreningen Cancerramte Børn, FCB, har haft
fornøjelsen af at møde læge og zoneterapeut
Bibiana fra Barcelona. Bibiana har til dato
efteruddannet 34 danske zoneterapeuter, og
kommer til Danmark igen til september.
Underviser til september på en skole blot 15
km fra Københavns lufthavn/centralstation
(mulighed for overnatning på skolen).  Bibiana
har udarbejdet et spændende komedie som
er oversat til dansk, og udleveres gratis til
koristerne. Hun deler gladelig ud af sin store
faglige viden og mangeårige erfaring. Unikke
teknikker som virkelig gør en forskel.
Teknikker som kan anvendes til alle typer af

klienter/patienter. Ikke alene
cancerpatienter.

Det er virkelig en gave til de skandinaviske
zoneterapeuter her at få mulighed for at
møde så erfaren en læge og zoneterapeut,
der i dén grad har været pioner på området.
Der er professionel translatør på, så alt
oversættes til let forståelig dansk. Vil rigtig
gerne om du vil videreformidle herom via
mail til jeres medlemmer, i jeres blad og til de
skoler I samarbejder med. Vi har ingen
terapeuter eller undervisere i hverken
Danmark, Norge eller Sverige der kan præcis
dét, som hun kan. Hun er en éner.

Glæder mig til at høre fra dig.
Mange hilsner herfra
Leila

PS. Har ferie fra 7 til 24 juli.

Här kommer inbjudan till föreläsning på SNLF:s fortbildning i Örebro , en
redovisning från Danmark som handlar om barn och cancer plus en
mailkonversation om NRN
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I samarbejde med zoneterapeut Leila Eriksen
fra Vallensbæk og Taastrup Zoneterapi har
Foreningen Cancerramte Børn, FCB, gennem
de sidste 4 år arrangeret forkælelsesdag for
mødre til cancerramte børn. Arrangementet
finder sted på Sjælsro Skolen, i hjertet af
Herstedøster Landsby. 10 alternative
behandlere stillede sig, i søndags, frivilligt til
rådighed, med tilbud om bl.a. zoneterapi,
kranie sakralterapi, massage, japansk lifting,
styling m.m.

Børn i kemobehandling skal beskyttes mod
smitsomme sygdomme og infektioner, da de ofte
har lavt immunforsvar. Derfor passes de som regel
i hjemmet og må ikke gå i skole og daginstitution,
hvilket kan være ensomt for hele familien. Som
mor til et cancerramt barn, er der sjældent tid til at
gøre noget for sig selv og få opladet egne batterier.
Formålet med arrangementet er derfor hel enkel og
ligetil.  Invitationen til dagen lød således; ”FCB
inviterer til en garanteret hyggelig eftermiddag. Bliv
forkælet, mød professionelle behandlere og dygtige
fagfolk, håndplukket specielt til dig. En rigtig VIP
dag med luksus, masser af hygge og godt samvær.
Nyd godt af de herlige tilbud. En søndag, du
virkelig kan glæde dig til”.

”Når man som jeg, gennem flere år har været i tæt
kontakt med familier til cancerramte børn, oplever
man de udfordringer livet byder på. Ved mine
rejser rundt om i verden, med besøg på
børnehospitaler, hvor bl.a. zoneterapi er en
integreret del af behandlingstilbuddene, har jeg
hørt hvad familier, forskere og børnelæger
udtrykker ønske om”, fortæller Leila Eriksen.

Ideen til ”Queen for a Day” opstod i Israel for 7 år
siden, hvor hun var i kontakt med behandlere
tilknyttet den Israelske pendant til FCB. Her har
man haft stor succes med et lignende arrangement.
”Det må vi prøve i Danmark” sagde Leila Eriksen.
FCB bakkede op om ideen, og det viste sig at være
et rigtig godt initiativ. At opleve den glæde, den
livsenergi, det fællesskab og den hygge der finder
sted - de fem timer arrangementet varer - er
ubeskrivelig. Arrangementet afsluttes med en kort
meditation, til at afrunde dagens oplevelser og
indtryk med. Der er fuldstændig ro, indtil en mor
udbryder; ”Jeg vil ikke hjem – det her er bare så
fantastik”. Hverdagen kalder. En hverdag fyldt med
hospitalsbesøg, bekymring og glæde.

FCB har gennem årene fået mange positive
tilbagemeldinger på arrangementerne. En mor sk

skriver; ”Vil bare sige 1000 tak for sidst!  Det var
et fantastisk forkælelsesarrangement, som jeg
stadig nyder godt af. Jeg bliver rigtig glad og
energifyldt hver gang jeg tænker på alle de gode
oplevelser som jeg fik med. Meget effektfuldt og
rigtig dejligt med egen tid. Tak til hver og én, som
bidrog til at vi mødre fik en skøn dag sammen og
kunne føle os som smukke mødre længe efter”.

Skoleleder Helle Nemborg fra Sjælsro Skolerne
udtaler; ”For 3. år i træk har vores smukke skole i
Herstedøster dannet ramme om dette
arrangement. Tidligere har jeg været med
kortvarigt til guidning af den afsluttende
meditation, men I år takkede jeg ja til også at være
med som behandler, med tilbud om bl.a. healing.
Min tanke var, om det nu også var lidt for
alternativt til de fremmødte. Det var det bestemt
ikke. Tilbuddene blev modtaget over al forventning.
Jeg er glad og ydmyg, med en følelse af at have
gjort en forskel. Jeg glæder mig til masser af
arrangementer som dette i tiden der kommer”

Foreningen Cancerramte Børn, FCB, er en
humanitær forening for børn med kræft, deres
forældre, pårørende og andre interesserede.
Foreningens primære arbejde består i at støtte
kræftramte familier og arrangere aktiviteter for
dem www.cancerbarn.dk.
Formand for FCB Jan Johnsen mobil 20 30 09 05.

Yderligere information: Zoneterapeut & CAM
konsulent, Leila Eriksen, mobil 26 18 95 90. Mail:
jklmn@eriksen.mail.dk - www.leilaeriksen.dk
Juni 2015

SHAPE  \* MERGEFORMATFCB arrangement
”Queen for a Day 2015”

Klar til at byde mødre til cancerramte børn velkommen til
”Queen for a Day 2015”

Ansigtszoneterapi ved arrangementet ”Queen for a Day
2015”

Zoneterapi og massage ved arrangementet ”Queen for a
Day 2015”

Billeder fra arrangementet kan fremsendes ved
henvendelse til Leila Eriksen på mobil 26 18 95 90

Yderligere oplysning om arrangementet
www.cancerbarn.dk – www.leilaeriksen.dk

”QUEEN FOR A DAY 2015”
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Förbundssekretariat: Svenska Naturläkarförbundet c/o Cindy Stoa, Naturmedicinteamet AB
Gärdesvägen 12, 444 31Stenungsund, e-post: cindy.stoa@naturmedicinteamet.com

Svenska Naturläkarförbundet (SNLF)

Välkommen till SNLF fortbildningshelg
Plats: Livin Hotel i Örebro http://www.livin.se/

Järnvägsgatan 22
703 62 Örebro
Telefon: 019-31 02 40

Tid: 17-18 oktober 2015

Program:

Lördag 17/10
08.00 Frukost
09.00 Dr Björn Hammarskjöld föreläser om kolesterol och statiner + andra

godsaker.
12.00 Lunch på hotellet. Lunchen ingår.
13.00 Fortsättning med Dr Björn Hammarskjöld
17.00 Förbundsmöte. Nya medlemmar välkomnas och får förbundets pin.
19.00 Gemensam middag. Var och en betalar för sig.

Söndag 18/10
08.00 Frukost
09.00 Medlemmen Katarina Johansson presenterar sin bok ”Mer energi med mums”.
10.00 Workshop kapillärprovtagning med Vårdlärare Maud Strömbergsson och

Barnsjuksköterska Cindy Stoa. Teori och praktiska övningar.
12.00 Lunch på hotellet. Lunchen ingår.
13.00 Fortsättning workshop.
15.00 Avslutning

Kostnad för medlemmar: 500 kr
Kostnad för övriga: 1500 kr

Var och en fixar övernattning själv.

Anmälan med ev. specialkost mailas senast 2015-09-25 till
cindy.stoa@naturmedicinteamet.com
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Anne-Mette Eriksen
Re: Vedr. NRN 2015.
Till: ZONECONNECTION Kopia: Lene Rohde; Lill-Tove Hansen; Hanne Møller; Sigrun Kirkeberg;
Terje Varpe; Anette Hansen; Karina Kjær; ragna helth; evelyn@bergensoneterapi.no; Arne Hamberg;
toimisto@medikanova.fi; momu@kairon.se; Trine Spanien; stefanbtcm@gmail.com; egosum I AM;
Helene Rühling; karin.lycke@halsoteamet.se; Leila Eriksen

Hei.
Jeg forslår at dere i de Danske forbundene blir ening i hvordan dere skal være arrangører for et NRN møte i
nærmeste fremtid. For eksempel tidlig i januar.
Forslag på siste møtet med Danmark som arrangør, var å ha et møte nær Kastrup en dag. Dette for å gjøre møtet
så rimlig og effektivt som mulig for alle forbundene. Tror nok vi alle sliter med økonomien.

Vi har et vedtak om å arbeide sammen vi i de Nordiske landene, da kan vi ikke utsette møter, legge ned uten å
ta dette i et NRN møte eller legge alt på is.
Vi trenger et godt fungerende samarbeidsorgan i Norden som kan arbeide med våre felles utfordringer. Spesielt
nå når vi ser at feks Rien fungerer mindre godt for oss.

Husk at vi har nå hatt møter i Sverige og Norge med positiv energi. Håper vi kan fortsette i samme ånden.
Ha en fortsatt fin dag alle sammmen.

Mvh………………………………...
Anne-Mette Eriksen Hjemaas
Fjordglimt Naturterapi
Drasundveien 41
3189 Horten
TLF: 92 03 66 86
E-post: ameriksen@h-nett.no

9. sep. 2015 kl. 12:21 skrev ZONECONNECTION <zoneconnection@yahoo.dk>:
Hej Alle.
Hmm, jeg har heller ikke set invitationen ?
Jeg er enig med Anne- Mette og Lene :) Hvis møderne skal kunne give noget, er det vigtigt
med kontinuitet.
ZCT deltager heller ikke i ICR konferencen, så det er heller ikke en mulighed for os.
Jeg er også enig i at vi jo er repræsentanter for vore medlemmer, så samarbejdet skal have
relevans for dem.

Venlig hilsen/ Best regards
Anette Hansen
ZoneConnection
Sikavej 25, Ejby, 4623 Lille Skensved,Tlf.nr. : 44 99 99 50 (tirsdag 8.00-10.00 torsdag
8.00-10.00)
www.zcd.dk- www.zct.dk

NRN tankar om  möte 2015 eller ej, hur ser framtiden ut ?
Mailkonversation : med början här med det senaste och bakåt i tiden!
Jag väljer ordningen som Herings lag!

http://www.zcd.dk/
http://www.zct.dk/
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Den 14:14 tirsdag den 8. september 2015 skrev Lene
Rohde <email@lenerohde.dk>:

Til NRN.

Med kun 4 tilmeldte på vores invitation til NRN-
mødet i Danmark i år, er det svært for os at se ønsket
om kontinuitet i vore møder.
Men Anne-Mette Eriksen anmoder om, at der bliver
afholdt  møde i år med den begrundelse, at kontinuitet
og regelmæssighed er en nødvendighed for at styrke
NRN.
Trine Spanien foreslår mødet i forbindelse med ICR i
september.
Vi deltager ikke i ICR- konferencen, så det er ikke
muligt for os, at lægge møde der, og vi har ikke
økonomi til at mødes med henblik på eventuelt at få et
relevant indhold til at opstå.
  Hvis NNH er interesseret i at afholde møde i år, så
vil vi gerne give bolden videre, men vi vil vurdere om
vi har økonomi til at deltage, hvis der ikke er et
forventet program, der kan komme vores medlemmer
til gode.
  Som vi ser det, er det ikke i øjeblikket fælles behov
for at holde liv i NRN.

På tkz-foreningens vegne Lene Rohde, sekretær

Den 24-08-2015 kl. 12:47 skrev Anne-Mette
Eriksen:
Hei alle.

NNH anmoder om at NRN møtet blir gjennomført i
år.

Kontinutet og regelmessighet ble sterkt påpekt på
møtet i Stockholm og sist på Sundvolden.

Skal vi styrke NRN må vi ha årlige møter. Da vil det
også bli relavant innhold, og utført oppgaver imellom
vært møte.
Alle organisasjoner som var tilstede på forrige møtet
var enig i dette.

Er enig i at alle landene må melde seg på.

Mvh
………………………………...
Anne-Mette Eriksen Hjemaas
Leder av faggruppen for soneterapi i NNH
Fjordglimt Naturterapi
Drasundveien 41
3189 Horten
TLF: 92 03 66 86
E-post: ameriksen@h-nett.no

21. aug. 2015 kl. 16:33 skrev Lene Rohde
<email@lenerohde.dk>:

Kære kolleger.
På baggrund af de svar, vi har fået vedr. møde i NRN i
efteråret vil der IKKE blive afholdt møde i år.
Vi har fået 4 svar ialt, hvoraf kun de 3 ønskede mødet
afholdt.
Vi har ingen reaktioner modtaget fra Sverige, så der er
svært at tale om fælles nordisk samarbejde.
Vi stiller os gerne til rådighed for at planlægge - og
afholde et NRN møde i 2016, men vi mener, der bør
være deltagelse fra mindst Danmark, Norge og
Sverige,
ligesom der bør være relevant indhold.
Venligst på vegne af tkz-foreningen - Lene Rohde.

Send gerne videre, såfremt der er interessenter, der
ikke er på listen

Fortsättning på mailkonservationen om NRN
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Ha en fantastisk höst! önskar Styrelsen

B

Styrelsen fr.vä. Karin, Doris, Stefan, Pia, o Christina. Saknas på bild är Anette


