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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 

Dato: 

Tirsdag den 28. januar 2020 

Tidspunkt: 
Kl. 19.00-ca. 21.30 

Sted:  
Vindegade 99, baghuset 1. sal, 5000 
Odense C 

Pris: 
25 kr. medlemmer 

50 kr. for gæster 

 

Du indbydes til en fantastisk aften 
med workshop – Vejen til en mere 
nærende indkomst. 
 
Workshop ved Christine Eilvig 
 
Kom og hør, hvordan du nemt kan 
implementere doTerras mange 
lækre produkter i din forretning.  
Langt de fleste zoneterapeuter 
ender med udelukkende at sælge 
deres tid. Christine Eilvig har stor 
erfaring med begrebet passiv 
indkomst, som måske i 
virkeligheden bedre kunne beskrives 
som smartere indkomst. Hun har 
også skabt flere millionforretninger 
baseret på både passion og en 
hverdag uden knokleri med masser 
af tid.  
 
Forstå, hvordan du med fordel kan 
skabe flere indtjeningskanaler uden 
at skulle investere mange ekstra 
arbejdstimer i projektet. Christine vil 
også sætte ord på, hvorfor doTerras 
produkter er sublime i samarbejde 
med zoneterapiens gavnlige effekt. 
Der vil desuden også være mulighed 
for at dufte og prøve de mange 
essentielle olier og produkter. 
 

Tilmelding til: 
Hanne Lydolph på e-mail: 
h.lydolph@nal-net.dk eller  
SMS til 29 93 25 35. 
Husk at oplyse navn, 
medlemsnummer, mobilnummer og 
mailadresse. 
 
Tilmeldingsfrist:  
Fredag den 24. januar 2020. 
 
 

Aktivitetskalender for lokalafdelingerne i FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter 

       

 

Januar 2020 
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Dato: 
Tirsdag den 3. marts 2020 

Tidspunkt: 
Kl. 18.00-21.00 

Sted:  
Vindegade 99-103 i bagbygningen 1. 
sal, 5000 Odense C 

Pris: 
Gratis (kun for medlemmer) 

Du indbydes hermed til årsmøde! 

FDZ er vært ved en lettere 
anretning, som vi starter med. 
Senere bydes på kaffe og the, samt 
lidt til blodsukkeret.  

Du kan læse mere om årsmødet på 
FDZ´s hjemmeside under Aktiviteter 
og kurser/ lokalafdelinger. 

 

Tilmelding til: 
Hanne Lydolph på e-mail: 
h.lydolph@nal-net.dk eller  
SMS til 29 93 25 35, oplys navn, 
medlemsnummer, mobilnummer og 
mailadresse. 
 
Tilmeldingsfrist:  
Tirsdag den 18. februar 2020. 
 
 

 
 
 

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: 
Mandag den 27. januar 2020 

Tidspunkt: 
Kl. 18.00-21.00 

Sted:  
Struer Aktivitetscenter, Skolegade 
5A, 7600 Struer 

Pris: 
Gratis (kun for medlemmer) 

Du indbydes hermed til årsmøde! 

FDZ er vært ved en lettere anretning, 
som vi starter med. Senere bydes på 
kaffe og the, samt lidt til blodsukkeret.  

Du kan læse mere om årsmødet på 
FDZ´s hjemmeside under Aktiviteter og 
kurser/ lokalafdelinger. 

 

Tilmelding til: 
Jenny Hestbech, på E-mail: 
Jenny_hestbech@hotmail.com, 
tlf. 20 49 32 13, oplys navn, 
medlemsnummer, mobilnummer 
og mailadresse. 
 
Tilmeldingsfrist: 
Mandag den 13. januar 2020 
 
 
 

 
 
 

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: 
Torsdag den 23. januar 2020 

Tidspunkt: 
Kl. 18.00-21.00 

Sted:  
Trekanten, Sebbersundvej 2A, 9220 
Aalborg Ø 

Pris: 
Gratis (kun for medlemmer) 

Du indbydes hermed til årsmøde! 

FDZ er vært ved en lettere anretning, 
som vi starter med. Senere bydes på 
kaffe og the, samt lidt til blodsukkeret. 

Du kan læse mere om årsmødet på 
FDZ´s hjemmeside under Aktiviteter 
og kurser/ lokalafdelinger. 

  

 
 

Tilmelding til:  
Gitte Spejlborg Byrne 
E-mail: 
gitte@byrneszoneterapi.dk 
Tlf.: 50 45 09 01 
 
Tilmeldingsfrist:  
Torsdag den 9. januar 2020 
 
 

Dato: 
Tirsdag den 25. februar 2020 

Du inviteres hermed til foredrag – 
Cannabis myter perspektiv og 

Tilmelding til:  
 
 

mailto:h.lydolph@nal-net.dk
mailto:j_hestbech@hotmail.com
mailto:Jenny_hestbech@hotmail.com
mailto:gitte@byrneszoneterapi.dk
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Tidspunkt: 
Kl. 19.00-21.30 

Sted:  
Trekanten, Sebbersundvej 2A, 9220 
Aalborg Ø 

Pris: 
100 kr. for medlemmer 

150 kr. for gæster 

Evidens. v/foredragsholder Inge 
Kellermann 

 
Inge Kellermann har forfattet en bog 
om emnet Cannabis og har tidligere 
holdt foredrag for " Tidslerne" 
(forening for nysgerrige og aktive 
cancerpatienter, der gerne vil vide 
mere om komplementær og 
konventionel behandling af cancer).  
 
Hun har skrevet bogen som en hjælp 
til hvad der kan bruges og hvad det 
kan bruges til, hvad kan man råde folk 
til og hvad skal man overveje.  
 
Aftenen er ikke en salgsaften.     
 
Kom og vær sammen med dine øvrige 
kollegaer til en spændende og lærerig 
aften. 
 

Tilmelding til: 
Dorte Petersen 
E-mail: sa_pied@mail123.dk 
 
 
Tilmeldingsfrist:  
Tirsdag den 18. februar 2020 
 
 

 
 
 

 
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 

Dato: 
Tirsdag den 4. februar 2020 

Tidspunkt: 
Kl. 18.00-21.00 

Sted:  
Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 
København 

Pris: 
Gratis (kun for medlemmer) 
 

Du indbydes hermed til årsmøde! 

FDZ er vært ved en lettere 
anretning, som vi starter med. 
Senere bydes på kaffe og the, samt 
lidt til blodsukkeret.  

Du kan læse mere om årsmødet på 
FDZ´s hjemmeside under Aktiviteter 
og kurser/ lokalafdelinger. 

 

Tilmelding til:  
Christa Stammerjohan, e-mail: 
christa@kropumulig.com 
Tlf.: 26 23 10 69 
 
Tilmeldingsfrist:  
Tirsdag den 21. januar 2020 
 
 

 
 
 

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: 
Mandag den 24. februar 2020 

Du indbydes hermed til årsmøde! Tilmelding til:  
Jeanette Obling, e-mail: 
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Tidspunkt: 
Kl. 18.00-21.00 

Sted:  
Skema i Ringsted, Nørregade 4, 
4100 Ringsted 

Pris: 
Gratis (kun for medlemmer) 
 

FDZ er vært ved en lettere 
anretning, som vi starter med. 
Senere bydes på kaffe og the, samt 
lidt til blodsukkeret.  

Du kan læse mere om årsmødet på 
FDZ´s hjemmeside under Aktiviteter 
og kurser/ lokalafdelinger. 

 

helhedsklinikkenringsted@gmail.com 
Tlf.: 71 72 70 22 
 
Tilmeldingsfrist:   
Mandag den 10. februar 2020 
 
 
 

 
 
 

FDZ Sydjylland kontaktperson: Sabine Søndergaard – e-mail:  sabineszoneterapi@mail.dk – tlf.: 22 83 89 65 
Tilmeldinger til arrangementer: Søren Brummer– e-mail: brummersmil@gmail.com – tlf.: 51 66 20 40 

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 20. februar 2020 

Tidspunkt: 
Kl. 18.00-21.00 

Sted:  
Weca, Frørup Landevej 27, 6070 
Christiansfeld 

Pris: 
Gratis (kun for medlemmer) 
 

Du indbydes hermed til årsmøde! 

FDZ er vært ved en lettere 
anretning, som vi starter med. 
Senere bydes på kaffe og the, samt 
lidt til blodsukkeret.  

Du kan læse mere om årsmødet på 
FDZ´s hjemmeside under lokal-
afdelinger. 

 

Tilmelding til:  
Søren Brummer 
E-mail: brummersmil@gmail.com 
 
Tilmeldingsfrist:   
Torsdag den 6. februar 2020 
 
 

 
 
 

 
FDZ Østjylland, kontaktperson: Malene Hunnerup – e-mail: fdzostjylland@gmail.com – Tlf.: 26 68 18 08  

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: 
Onsdag den 5. februar 2020 

Tidspunkt: 
Kl. 18.00-21.00 

Sted:  
Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, 
Skovvej 18, 8382 Hinnerup 

Pris: 
Gratis (kun for medlemmer) 

Du indbydes hermed til årsmøde! 

FDZ er vært ved en lettere 
anretning, som vi starter med. 
Senere bydes på kaffe og the, samt 
lidt til blodsukkeret.  

Du kan læse mere om årsmødet på 
FDZ´s hjemmeside under Aktiviteter 
og kurser/ lokalafdelinger. 

Tilmelding: Malene Hunnerup 
E-mail: fdzostjylland@gmail.com 
Tlf.:  26 68 18 08 
 
Tilmeldingsfrist:  
Onsdag den 22. januar 2020 
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FDZ Mentorer 

 

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 
 

 

mailto:amdalskov@mail.dk
mailto:info@blid-zoneterapi.dk

