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God Jul och ett Gott Nytt År
Ordföranden önskar alla en God Jul Och Ett Härligt Nytt År!
Året 2021 lite annorlunda och fortsätter säkert så….!
Vi får kämpa på olika sätt för att fixa livet på bästa sätt!
Sedan hade året en lite vändning på årsmöte och fortbildning
som kändes bra12
Vilket innebär att till vårens årsmöte blir det årsmöte i
molnet på skärm!
Fortbildning till hösten blir också nytt!
Får se hur det utfaller ! Hoppas på trevliga möten och samla
nu kraft för nästa års utmaningar!
Ha en fin Jul med god mat o dryck!
Vi ses!
// Stefan
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Reseberättelse SFRF:s
Fortbildning i Vara 22–24/10.
Det var lite pirrigt innan jag kom
iväg, så som det ofta är när man är
ny och gör något för första gången.
Resan startar kl.12:50 med att jag
glömt att tanka bilen, vilket
skapade lite stress då jag skulle
hämta upp kollegan Carina vid
hennes hem kl.13:00. Jag hann mot
förmodan i tid och vår resa
fortsatte i cirka 1 timme från
Borås via Vårgårda och vidare mot
Folkhögskolan i Vara. Väl framme
blev vi väl omhändertagna och
tilldelades nycklar till våra rum.

Vid 15-tiden samlades vi i matsalen
för kaffe och intressant
information om Folkhögskolan. De
andra medlemmarna var väldigt
välkomnande och jag kände mig
genast som en i gänget. Det var
skönt då det i förväg var något jag
kände nervositet inför. Vi var 14st
medlemmar inkl. styrelsen som
deltog i årsmötet och hela helgen.
På kvällen, efter alla schemalagda
aktiviteter, var vi några som satt
och samtalade i vårt hus
samlingsrum. Det var intressant
och givande att höra de andra
medlemmarnas historier kring sina
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behandlingar och tillvägagångssätt.
Därefter blev det natten, dock
något svårsovet för mig så som det
kan vara efter en dag med många
intryck och övernattning på nytt
ställe.
Dag 2 startade med frukost
kl.7:30 och fortsatte med
fortbildningen ”Spiral
stabilisering” med Magnus och
Lotta. Självklart bjöds det även på
fika, lunch och middag.
Föreläsningarna av Magnus var
fantastiska. Vi kunde tydligt se att
han brann för det han håller på
med. Det varierade mellan teori
och praktiska övningar, vilket
gjorde att tiden gick fort. Det blev
många skratt då alla övningar inte
var det lättaste. Stämningen var
härlig och tillåtande för misstag
och lärande.

På kvällen samlades vi och åt ost
och kex som var och en hade tagit
med sig. Vi hade även ett lotteri
med vinster som vi själva bidragit
med. Jag hade nybörjartur och
kammade hem 4 vinster.
Dag 3 startade som föregående
dag med frukost och föreläsningar
och praktiska övningar. Även denna
del av kursen var givande och
intressant. Jag fick mycket tips
och konkreta övningar som jag kan
fortsätta med på hemmaplan.
Helgen avslutades med kaffe innan
alla deltagare åkte åt var sina håll.
Jag och bästa resesällskapet
Carina åkte tillbaka till Borås. Jag
längtar redan efter nästa tillfälle
och ser fram emot att träffa alla
igen!
Tack för den här lärorika och roliga helgen!
Kramis

Eva Hederdahl, Din Energi Zon i Borås

Hårda mötesförhandlingar
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Malins Fröknäcke
(Till: 2 st plåtar)
3 dl valfritt mjöl
1,5 dl Solroskärnor
0,75 dl pumpakärnor
0,75 dl linfrö
0,75 dl sesamfrö
0,75 dl rapsolja
3 dl kokhett vatten

Favorit i repris!

Blanda alla torra ingredienser rör om, häll på oljan.
Häll på det kokheta vattnet rör om snabbt.
Dela smeten i två och fort upp på plåten.
2 st plåtar med bakplåtspapper på.
Lägg ett bakplåtspapper ovanpå och platta ut smeten.
Det ska vara ett tunt lager smet på plåten. Ju krispigare knäcke.
Tag av översta bakplåtspappret och strö lite flingsalt över smeten.
Grädda i ugn 150 grader i 50 min.
Obs! Har du varmluftsugn sänk med 20 grader.
Och du kan ha inne båda plåtarna samtidigt.
Lycka till!

Kram Malin

Schubertbollar i repris
300 gr. Ljus choklad
600 gr. Julmarsipan
25 gr. Smör
1 msk kakao

0,5 dl hackade rostade nötter
1,25 dl vispgrädde
250 gr. Mörk choklad
25 gr. Kokosfett

Bryt ljusa chokladen i bitar. Smält den tillsammans med grädden i vattenbad under
omrörning. Tillsätt smör och kokosfett. Låt det smälta. Blanda allt väl. Ställ massan kallt
tills den är halvfast. Rör så länge att massan blir lagom stadig att spritsa.
Blanda i de hackade nötterna. Fyll en spritspåse utan sprits med chokladmassa och pressa
ut cirka 35 st ” prickar” på ett bakplåtspapper. Låt dem stå kallt under natten.
Dela upp marsipanen i 35 bitar. Rulla dem till bollar och stick in en chokladprick i varje.
Smält den mörka chokladen och doppa kulorna, en i taget,i chokladen. Lägg dem på
bakplåtspapper och låt chokladen stelna. Dofta över kakaon.
GILLA LÄGET OCH NJUT!

/ Trolllmor
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Årsmöte och kurshelg i Vara!
Oj vad jag såg fram emot åka på årsmöte
och kurshelg i Vara med SFRS. Inte sedan
jag gick min utbildning 2015 har jag
träffat ett gäng zonterapeuter, förutom min
mentor. Jag var tidigare med i
kroppsterapeuternas yrkesförbund. Jag
saknade att träffa människor som arbetade
med zonterapi, därför bytte jag förbund.
För mig är det viktigt att få byta
erfarenheter och lära känna kolleger som
jobbar med det jag själv gör.
Min längtan efter att åka till Vara var över
förväntan jag fick möjlighet att träffa
oerhört erfarna kolleger som dela med sig
av sin kunskap.
Fortbildningen var mycket intressant och
många ahaupplevelser, övningarna kändes

svåra. Tänkte hur skall jag fixa det. Men
efter en trevlig kväll med god dricka,
tilltugg och djupa diskussioner så kändes
det inte omöjligt. Nästa dag utbildning var
lika intressant med nya övningar. Nu väl
hemma och lite träning så var det inte så
svårt som jag trodde. Jag hoppas på en
fortsättning på Spiral stabilisering.
Tack alla för en trevlig kurshelg och
årsmöte
Gunvi Olsson

Gunvi Olsson
Augusta Nils Natur och Kultur
inf@augustanils.se
0701465580
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Julmys!
Levande ljus
- Musik: Kören The Erik Westberg Vocal Ensemble ” A Star is Shining”,
Juloratoriet J:S: Bach
- Film: Valet blir West Side Story ! ( Ej sett den)………
- Mat?! Säger bara en sak, återigen Grönkål! Okey då, Lutfisk!!
- Ut i friska luften : Inandning på tre steg, utandning på 5 steg.
Gör detta i 10 minuter och blodet får sig en högdos av syre
- Efter denna luftkick: en varm kopp av något med kakorna som väntar på att
skapa energi och nya byggstenar i vår kropp.
- Fram med spelen Monopol, Nya Finans eller något annat trevligt.
- Kvällen smyger sig fram då tar vi fram fruktsalladen + grädde / keso.
- Dryck tager man vad man haver!
- Stillheten, tystnaden när alla har gått och lagt sig, sitta i en stol och bara betrakta
julgranen med sina ljus, det är en fantastisk känsla !
- Med dessa ord önskar jag er alla en
GOD JUL OCH ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR !

// Tomten

Utdrag från Biologisk Medicin
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