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Arrangementer og aktiviteter i lokalafdelingerne 
 

FDZ Fyn, kontaktperson: Hanne Lydolph – e-mail:  h.lydolph@nal-net.dk – tlf.: 29 93 25 35 
Husk ved tilmelding at oplyse: dit medlemsnummer, navn, mobilnummer og e-mail. 

Gæster bedes oplyse: navn, adresse, mail samt mobilnummer. 
  

Praktiske oplysninger Arrangement Tilmelding 

 Inden så længe følger der 
spændende arrangementer fra 
lokalafdeling Fyn. 

Hold øje med hjemmesiden for evt. 
opdateringer. 

 

 
 
 

FDZ Midt/Vestjylland, kontaktperson: Jenny Hestbech – e-mail: j_hestbech@hotmail.com – tlf.: 20 49 32 13 
 Husk ved tilmelding at oplyse:  dit medlemsnummer, navn, mobilnummer og e-mail. 

Gæster bedes oplyse: navn, adresse, mail samt mobilnummer. 
 

Praktiske oplysninger Arrangement Tilmelding 

Dato:  
Torsdag den 25. april 2019 
 
Tidspunkt:  
Kl. 18:00 - ca. 22:00 
 
Sted:  
Struer Aktivitetscenter, Skolegade 
5A, 7600 Struer 
 
Forplejning: 
Da vi serverer et let måltid mad, så 
giv gerne besked, hvis der ønskes 
vegetarmad eller lign. 
 

Foredrag Farvernes Signaler og 
Påvirkninger 
 
Kom og hør Vibeke Sandbæk 
fortælle om: Hvad er farver?  
Hvordan kan vi bruge farverne til at 
stimulere nervesystemet? 
Farver påvirker os fysisk, følelses- og 
humørmæssigt- også på det 
ubevidste plan. 
Hvad gør vores elske - og hade 
farver ved os? 
 
Vibeke Sandbæk vil dele ud af sin 
store viden på dette område og 
guide os igennem øvelser, der giver 
os mulighed for at finde vores 
aktuelle farvebehov.  
Denne viden og erfaring om farver, 
kan vi bruge til at fremme den gode 
energi, først og fremmest for os 
selv,  

Tilmelding til: Jenny Hestbech  
E-mail: j_hestbech@hotmail.com 
Tlf.: 20 49 32 13 
 
Tilmeldingsfrist:  
Onsdag den 17. april 2019 
 
Pris:  
FDZ medlemmer: 150 kr.  
Ikke medlemmer: 250 kr. 
 
Husk: Tag gerne en kollega eller en 
anden gæst med til dette 
spændende foredrag. 
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men også i behandlingen af vore 
kunder.  
 
Vibeke er: Spirituel Farvecoach, 
indehaver af klinik Vibe,  
uddannet Zoneterapeut og er 
bestyrelsesmedlem i FDZ.  
Se mere om emnet på:  
https://www.klinikvibe.dk/farve-
terapi 
Vibeke har lige skrevet en bog som 
udkommer her i 2019 
Vibeke tilbyder b.la. Zoneterapi, 
akupunktur, magnetfelt terapi, 
healingsclairvoyance og tarotkort. 
 

 
 
 

FDZ Nordjylland, kontaktperson: Gitte Spejlborg Byrne – e-mail: gitte@byrneszoneterapi.dk – tlf.: 50 45 09 01 
Husk ved tilmelding at oplyse:  dit medlemsnummer, navn, mobilnummer og e-mail. 

Gæster bedes oplyse: navn, adresse, mail samt mobilnummer. 
 

Praktiske oplysninger Arrangement Tilmelding 

Dato:  
Tirsdag den 30. april 2019 
 
Tidspunkt. 
Kl. 18:00 – 21:30  
 
Sted:  
Trekanten Sebbersundvej 2A, 9220 
Aalborg, lokale 3 
 
Forplejning:  
Kaffe/te, eventuel fællesspisning er 
egenbetaling 
 
Hvis du kunne have lyst til at starte 
aftenen med fællesspisning starter vi 
kl. 18. 
Her er mulighed for at få snakket løst 
og fast med kollegaer.  
Trekanten laver god og billig mad, hver 
enkelt betaler selv og vælger selv hvad 
man vil have ca. pris ca. kr. 50,- 

 

Foredrag om Stofskifte 
Vi får besøg af Thomas Kjærsgaard fra 
Bio-vita der under emnet Stofskifte vil 
belyse bindevævets betydning for 
stofskifte og kroppens energi, med en 
kobling til meridianer og dermed 
zoneterapien.  
Thomas kommer fra Bio-vita og har 
lovet at tage en lille Goodie-bag med, 
da han kort vil fortælle om deres 
produkter. 
 
 
 
 

 

Tilmelding til: Gitte Spejlborg 
Byrne 
E-mail: 
gitte@byrneszoneterapi.dk 
Tlf.: 50 45 09 01 
 
Tilmeldingsfrist:  
Senest onsdag den 24. april  
 
Husk medlemsnummer i FDZ og 
et ja/nej til om man deltager i 
fællesspisningen, som er for 
egen regning ca. 50 kr.  
 
Pris:  
FDZ medlemmer: 75 kr. 
Ikke medlemmer: 150 kr. 
 
Afbud:  
Ved afbud mindre end 8 dage 
før arrangementets afholdelse 
opkræves kr. 250,- 

 
Dato:  
Mandag den 17. juni 2019 
 
Tidspunkt: 
Kl. 10:00  
 
Pris:  

Sommertur / Wellness-tur  
 
Turen starter med besøg hos Blokhus 
Salt sydecenter, Helledivej 9, 9490 
Pandrup. www.blokhus-salt.dk  
  
Der er ikke tilskud fra FDZ, men ca.kr. 
50,-  i egenbetaling, for indgang, 

Tilmelding til: Gitte Spejlborg 
Byrne 
E-mail: 
gitte@byrneszoneterapi.dk 
Tlf.: 50 45 09 01 
 
Tilmeldingsfrist:  
Senest tirsdag den 11. juni 2019 

mailto:gitte@byrneszoneterapi.dk
http://www.blokhus-salt.dk/
mailto:gitte@byrneszoneterapi.dk
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Egenbetaling, adgang for medlemmer 
og tidligere medlemmer. 
 
Sted:  
Blokhus Salt sydecenter, Helledivej 9, 
9490 Pandrup. www.blokhus-salt.dk 
Vi må senere aftale om det er 
nødvendig med samkørsel. 
 
Forplejning: Kaffe/te,  
Frokost for egen regning. 

 

rundvisning, fodbad og kaffe, og 
”karbad” hvis dette ønskes.  
Mulighed for køb af diverse salte med 
forskellige krydderier. Medbring: 
Badedragt, håndklæde og penge. 
   
Efter besøget på saltsyderiet spiser vi 
frokost et sted ??, og der vil herefter 
være mulighed for besøg i badehus på 
Løkken strand, hvor der er mulighed 
for omklædning til havbadetur Her er 
der mulighed for kaffe/te og kage. 

 

 
Afbud:  
Ved afbud mindre end 8 dage 
før arrangementets afholdelse 
opkræves kr. 250,- 

 

Dato: 
Torsdag den 12. september 2019 
 
Tidspunkt: 
  
Sted:  
Trekanten Sebbersundvej 2a, 9220 
Aalborg, lokale 3 

Sæt kryds i kalenderen, information 
kommer senere. 

Tilmelding til: Gitte Spejlborg 
Byrne 
E-mail: 
gitte@byrneszoneterapi.dk 
Tlf.: 50 45 09 01 
 
Tilmeldingsfrist:  
 
Afbud:  
Ved afbud mindre end 8 dage 
før arrangementets afholdelse 
opkræves kr. 250,- 
 

 
 
 

FDZ Nordsjælland, kontaktperson: Christa Stammerjohan – e-mail:  christa@kropumulig.com – tlf.: 26 23 10 69 
Husk ved tilmelding at oplyse: dit medlemsnummer, navn, mobilnummer og e-mail. 

Gæster bedes oplyse: navn, adresse, mail samt mobilnummer. 
  

Praktiske oplysninger Arrangement Tilmelding 

 Inden så længe følger der 
spændende arrangementer fra 
lokalafdeling Nordsjælland. 

Hold øje med hjemmesiden for evt. 
opdateringer. 

 

 
 
 

FDZ Sjælland, kontaktperson: Jeanette Wagner Obling – e-mail:  helhedsklinikkenringsted@gmail.com  
– tlf.: 71 72 70 22 

Husk ved tilmelding at oplyse: dit medlemsnummer, navn, mobilnummer og e-mail. 
Gæster bedes oplyse: navn, adresse, mail samt mobilnummer. 

  

Praktiske oplysninger Arrangement Tilmelding 

Dato:  
Tirsdag den 7. maj 
 
Tidspunkt:  
Kl. 07:00 - ca. 17:15 

Invitation til gratis vidensdag på 
Pharma Nords fabrik i Vojens. 

Tilmelding til: Lena Hartmann 
E-mail: info@lenahartmann.dk 
Tlf.: 20 29 43 23 
 

http://www.blokhus-salt.dk/
mailto:gitte@byrneszoneterapi.dk
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Sted:  
Pharma Nord, Tinglykke 4-6, 6500 
Vojens 
 
Forplejning: 
Sandwich 
 
Bemærk: 
Kun 19 pladser 
 

Hvordan kan du hjælpe dine klienter 
med at finde rundt i junglen af 
kosttilskud? 

Program for dagen kl.: 

07:00 Afgang Hillerød Station 
08:15 Påstigning v/Ringsted,  
            busbanen foran outlet- 
            butikkerne (afkørsel 36) Kaffe 
            og rundstykker undervejs 
10:00 Ankomst til Pharma Nord 
12:15 Frokost 
12:45 Oplæg om viden,  
           dokumentation og erfaring,  
           Vitaminer og mineralers  
           betydning 
14:15 Tak for i dag. Afgang fra  
           Vojens 
15:30 Afstigning Ringsted 
17:15 Ankomst Hillerød Station 

Tilmeldingsfrist:  
Senest torsdag den 2. maj  
Husk ved tilmelding, at oplyse: 
- Dit medlemsnummer 
- Ønsker du speciel forplejning  
   (vegansk, vegetar eller allergier) 
- Hvor du står på bussen 
 
Pris:  
Gratis 
 

 
 
 

FDZ Sydjylland kontaktperson: Sabine Søndergaard – e-mail:  sabineszoneterapi@mail.dk – tlf.: 22 83 89 65 
Tilmeldinger til arrangementer: Lene Godtfredsen – e-mail: cityzonen@cityzonen.dk 
Husk ved tilmelding at oplyse: dit medlemsnummer, navn, mobilnummer og e-mail. 

Gæster bedes oplyse: navn, adresse, mail samt mobilnummer. 
  

Praktiske oplysninger Arrangement Tilmelding 

 Inden så længe følger der 
spændende arrangementer fra 
lokalafdeling Sydjylland. 

Hold øje med hjemmesiden for evt. 
opdateringer. 

 

 
 
 

 
FDZ Østjylland, kontaktperson: Malene Hunnerup – e-mail: info@maleneszone.dk – Tlf.: 28 30 66 92  

Husk ved tilmelding at oplyse:  dit medlemsnummer, navn, mobilnummer og e-mail. 
Gæster bedes oplyse: navn, adresse, mail samt mobilnummer. 

 
Praktiske oplysninger Arrangement Tilmelding 

Dato:  
Tirsdag den 7. maj 2019 
 
Tidspunkt:  
Kl. 17.30 – 21.30 
 
Sted:  
Klinik Himmelstrøg  
Horsensvej 34,  
8766 Nørre Snede 

Til zoneterapeuter, massører, 
akupunktør, terapeuter 

 
Opstart af klinik 
I 2014 startede jeg klinik op og 3 år 
senere var det min fuldtids-
beskæftigelse. Hvordan det er 
lykkedes og hvilke udfordringer der 
har været på vejen, vil jeg gerne 
dele med dig. 

Tilmelding: Malene Hunnerup 
E-mail: himmelstroeg@icloud.com 
Tlf.:  26 11 44 90 
 
Tilmeldingsfrist: 
Senest fredag den 3. maj 2019 

 
Pris: 
150 kr. (inkl. mad, drikke  
og gæsteunderviser) 
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Jeg er uddannet fodplejer, 
zoneterapeut og akupunktør. 
Det der har hjulpet mig selv i gang er 
både min handelsuddannelse og 
mine erfaringer fra livet som selv-
stændig erhvervsdrivende siden 
2004. 

 
Vi starter tidlig for at have god tid. 
Alle skal have svar på de spørgsmål 
de måtte have. 

 
Jeg vil fortælle lidt om: 
Værdigrundlag – mig og mit job 
Markedsføring – hvordan får jeg 
kunder, Regnskab, Økonomi – 
Gæsteunderviser revisor Jette 
Buskbjerg 
Sikkerhedsnet 

 
Ring gerne ved spørgsmål. 
Klinik Himmelstrøg v/Britta Lund, 
Horsensvej 34, 8766 Nørre Snede 
Tlf.: 26 11 44 90 
www.klinikhimmelstroeg.dk 

 

 
Antal deltagere: 
Kun 12 pladser 

 
 
 

 

Dato:  
Mandag den 27. maj 2019 
 
Tidspunkt:  
Kl. ca. 17.30 
 
Sted:  
Tangkrogen 
 

Skal du ikke være med til 
LadyWalk? 
 
Tilmeld dig til LadyWalk sammen 
med dine kollegaer. Du får en dejlig 
aften fyldt med oplevelser, 
hyggesnak og lidt lækkert at spise. 
Lokalafdelingen stiller en pavillon 
op, hvor vi mødes og får hilst på 
hinanden, og får lidt til ganen. 
 
Du finder flere oplysninger på FDZ´s 
hjemmeside under:  
Om FDZ/Lokalafdelinger/Østjylland 

Tilmelding: Bente Brodie 
E-mail: bente@sundhedvelvaere.dk 
Tlf.:  23 30 50 27 
 
Tilmeldingsfrist: 
Senest lørdag den 20. april 2019 

 
Pris: 
190 kr. (inkl. mad og drikke 50 kr. 
samt gebyr for LadyWalk 140 kr.) 
 
Praksis: 
De 190 kr. indbetales inden den 20. 
april. Mobilpay: 23 30 50 27 eller til 
konto: 9004 4581501981 (husk dit 
navn) 
Husk ved tilmelding, at skrive 
hvilken bluse størrelse du skal have. 
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FDZ Mentorer 

 

Dorrit Dall-Hansen: 
Slotsgade 15,1. tv., 3400 Hillerød, Mobil: 23 66 44 25, E-mail: dorrit@dall-hansen.dk 
 

Marianne Lyhne: 
Niels Brocks Gade 12, 4. sal, 8900 Randers C, Mobil: 24 67 58 68, E-mail: denalternative.com 

 

Anne Margrethe Dalskov: 

Bystævnet 20 A, 5474 Veflinge, Mobil: 26 18 19 19, E-mail: amdalskov@mail.dk 
 

Merete Kongsmark Andersen: 
Slotsgade 15, 1. tv., 3400 Hillerød, Mobil: 50 94 04 04, E-mail: info@blid-zoneterapi.dk 
 

Carolina Rose Puck:   
Stavnsagergyden 5, 5550 Langeskov, Mobil: 23 63 92 60, E-mail: zoneterapi@carolinapuck.dk 
 

 

mailto:dorrit@dall-hansen.dk
mailto:amdalskov@mail.dk
mailto:info@blid-zoneterapi.dk

