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Viktigt!

Framsidan visar Pia och Janet som vi tackar för deras
arbete i styrelsen och önskar dem en härlig framtid!

Adriana

adi@holistika.se



       Styrelsen     2019-2020
Ordförande : Stefan Bokström                 0705867949

Sekreterare:  Adriana Konya                   070-5587109

Kassör:         Alice Lindholm                   070-3080185

Fortbildningsledare: Malin Turesson       0736-220366

Utbildningsledare: Doris Johansson        070-3989949

Suppleant:   Christina Byheden               0736-578224

SFRF:s rekommenderade skolor i
Zonterapi/Reflexologi

Kaironskolan           0709-660233, 031-423060
Axelssons Gymnastiska Institut 08-54545900
Team Hellberg Zonterapi AB       08-265104



Värmen kommer svepandes med
härliga ljumma vindar eller är det
tvärtom?
Våren har varit speciell, själv har jag
haft många projekt på gång ! Kraften
eller lusten vet inte vilket har gjort att
ReflexZoner har blivit rejält försenad.

Sitter med i KAM:s styrelse med möte
en gång i månaden och just nu ska vi
ragga förbund: Ringa vilken lust till det
…!? Montera Växthus efter att ha lagt
ett trallgolv på 30 m2. Nja, haft att
göra.  Bra har det blivit! Vill nu sitta
och betrakta världen eller rättare sagt
naturens fantastiska scenerier med
dofter som gör att livet lyfter!

Vi har två nya ansikten i styrelsen,
välkomna! och se presentationen längre
fram i tidningen.

Weekendmötet till hösten det fysiska
blir ett digitalt i dessa tider! Plus är att
det sparar pengar för förbundet!!

På KAM-fronten intet nytt.

Ladda kraften och njut av sommaren!

Ordföranden har ordet …igen.

It is against the law to
smoke in these premises

NO SMOKING.



Do not use
mobile
phones

Årsmöte och Fortbildningsdagarna 13-15 mars
               Katrinebergs Folkhögskola



Mötesförhandlingar pågår









Så var det äntligen dags för den
årliga fortbildningen!

Det är så härligt att blicka tillbaka ett par
månader när det är som det är
nuförtiden…. Jag hoppas av hela mitt
hjärta att ni alla och era nära och kära mår
bra.
Liksom förra året hölls fortbildning och
årsmötet på Katrinebergs Folkhögskola,
Vessigebro utanför Falkenberg. Det var
inte utan att man funderade på om det alls
skulle bli av eftersom det var i början av
Coronas härjande, och det var nog tur att
vi lagt det så pass tidigt i mars….
Men mina dagar startade redan på
onsdagen då Doris skulle hämtas på
Landvetter vid lunchtid. Men det var bara
för mig att vända om till Borås eftersom
planet vänt tillbaka till Bromma igen på
grund av starka vindar. Nytt försök några
timmar senare lyckades. Vi brukar försöka
få till att träffas ett par dagar extra med
bland annat ett standardbesök på
Ellagården och deras fantastiska
lunchbuffe´. Annars mest pladder och
zonterapiprat.
Fredag morgon vaknar vi till snöstorm!!
1-1,5 dm snö när vi tuffar ut från Borås,
nu även med Carina i bilen. Ca 3 mils
körning i snöglopp innan vi möter våren i
Kinna. Vi kommer fram till ett ännu
vårigare Vessigebro och en god lunch med
övriga i styrelsen. Styrelsemöte med
årsmötesplanering och inväntan av övriga
deltagare. Stort kramkalas, det var ju ett år
sedan sist vi sågs.
Årsmötet klarades av galant utan alltför
tidskrävande frågor. Känslan återkommer
att ”klart vi ska köra förbundet vidare”.

Alice och Adriana hälsas varmt välkomna
in i styrelsen som kassör respektive
sekreterare!!
Till middagen möter Henrik och Lena
Hellberg upp, ett mycket kärt återseende!
De är ju glädjande nog dessutom nyblivna
medlemmar i vårt förbund. Välkomna!

Lördag=kursdag, god mat och fika,
mycket skratt och kanske lite gråt…

Jag har verkligen sett fram emot att få ta
del av Strykningsterapin. En härlig
behandling både att ge och få. De av mina
kunder som jag fått ge detta har bett att få
det nästa gång också. De har svårt att
förklara varför, men de har mått så otroligt
gött, fått ny energi och mycket värk har
försvunnit. Jag startar upp med HLT första
gången så ca 75 min total behandlingstid.
Som brukligt så ägnas kvällen åt ost/kex-
knytis och lotteri. Och på det en hel del
spex och historier. Somnar väldigt gott
denna kväll, Zzzzz…..

Söndag=kursdag, god mat och fika
Vi väver ihop behandlingen till en helhet
och får kunskaper i meridianlära. Gamla
kunskaper för mig som behövde en rejäl
uppfräschning. Lena lär ut en dans som
löser upp spänningar i hela kroppen. Har
provar på svärdotter och det gjorde susen.
Tänk att dessa dagar alltid går så fort… Ni
som inte var med, kom med nästa år, det
ger så ofantligt mycket! Flera av oss sitter
och jobbar utan arbetskamrater, så det är
så skönt att kunna bolla med
likasinnade.Och Doris, hon kom med
planet på söndagkvällen, innan det blåste
upp igen.
Kram/ Christina


