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Arrangementer og aktiviteter i lokalafdelingerne 
 

FDZ Fyn, kontaktperson: Nanna Josephine Aalborg Holm – e-mail:  pnansen@gmail.com – tlf.: 20 77 60 83 
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 Nordjylland. 

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 23. april 2020 
 
Tidspunkt kl.: 
18.00-ca.22.00 
 
Sted:  
Struer Aktivitetscenter, Skolegade 
5A, 7600 Struer 
 
Pris: 100 kr. (kun for medlemmer)  
         150 kr. for gæster  
 
 
 
Forplejning:  
Der serveres et let måltid mad inkl. 1 
øl/vand samt lidt sødt til kaffe/te. 

Du inviteres hermed til foredrag 
om at blive gladere for sine 
fantastiske fødder gennem 

fodlæsning. 
 

ENERGI OG FØDDER et foredrag 
om at blive gladere for sine 
fantastiske fødder igennem 
fodlæsning. Dine fødder viser din 
personlighed og dit potentiale. De 
viser dine følelser og tankemønstre 
du har. Om du lever i overens-
stemmelse med den du virkelig er- 
din sjæl. 
Nana Michelsen er fodlæser og 
kranie-sakral terapeut og 
foredragsholder. Udover at være 
behandler holder Nana workshops 

Tilmelding til:  
Jenny Hestbech e-mail: 
j_hestbech@hotmail.com  
Mobil: 20 49 32 13 
              
Husk: 
At oplyse navn, medlemsnummer, 
mobilnummer og mailadresse. 
 
Tilmeldingsfrist:  
Torsdag den 16. april 2020. 
 
Der forbeholdes ret til aflysning 
grundet corona. 

Aktivitetskalender for lokalafdelingerne i FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter 
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Oplys venligst hvis du er til vegetar 
mad el.lign. 
 

 

og er aktiv på messer rundt om i 
landet. Ønsker du at læse mere kan 
du kikke på Nana s 
hjemmeside https://nanamichelsen
.dk/fodlaesning  

 
 
 
 

FDZ Nordjylland, kontaktperson: Dorte Petersen – e-mail: sa-pied@mail123.dk – tlf.: 40 33 48 95 
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 Nordjylland. 

Hold øje med hjemmesiden for 
evt. opdateringer. 

 

 

 
 
 

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 Sjælland. 

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 

 Inden så længe følger der 
spændende arrangementer fra 
lokalafdeling Sjælland. 

Hold øje med hjemmesiden for evt. 
opdateringer. 
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FDZ Sydjylland kontaktperson: 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 

 Inden så længe følger der 
spændende arrangementer fra 
lokalafdeling Sydjylland. 

Hold øje med hjemmesiden for evt. 
opdateringer. 

 

 

 
 
 

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 
 Inden så længe følger der 

spændende arrangementer fra 
lokalafdeling Østjylland. 

Hold øje med hjemmesiden for evt. 
opdateringer. 

 

 

 
 
 

 
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 
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