Invitation
FDZ´s lokalafdelinger inviterer til stormøder 2017

Kære kollega
Du indbydes hermed til stormøde!
FDZ´s lokalafdelinger er vært ved en lettere anretning.
Der bydes på kaffe, te og vand.
Deltagelse for FDZ medlemmer er gratis.
Hvad skal der ske
Med fokus på den faglige kampagne ”Spædbørn og børn i alderen 0-6 år”, kommer kiropraktor Kari
Skovmand Kuhn og zoneterapeut Helle Roed, og deler ud af deres erfaring og viden om: søvn, fordøjelse,
øre og forældre. Begge er erfarne foredragsholdere, og du kommer helt sikkert hjem med ny spændende
viden du kan bruge i dit daglige virke.
Du kan læse meget mere om foredragsholderne og stormøderne på fdz.dk for medlemmer.
Hvor afholdes Stormøderne
 FDZ lokalafdeling Nordjylland
tirsdag den 19. september kl. 15-19: Beboerhuset Trekanten, Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg
 FDZ lokalafdeling Nordsjælland
søndag den 24. september 2017 kl. 13-17: Kulturcenter Taastrup, Poppel Alle 12, 2630 Tåstrup
 FDZ lokalafdeling Midt/Vest/Østjylland
søndag den 1. oktober 2017 kl. 13-17: Heilpraktikerskolen, Vestergade 38, 8600 Silkeborg
 FDZ lokalafdeling Fyn
søndag den 29. oktober 2017 kl. 13-17: Vindegade 99-103, 5000 Odense C
 FDZ lokalafdeling Sydjylland
søndag den 5. november 2017 kl. 13-17: WeCa, Frørup Landevej 27, 6070 Christiansfeld
Bak op om din lokalafdeling – kom og vær med…
Få en dejlig dag i selskab med kolleger, ny viden, plads til erfaringsudveksling og ikke mindst hyggeligt og
socialt samvær.
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Pris
FDZ medlemmer: 0 kr.
Ikke medlemmer: 250 kr.
Inkl. kaffe/te og lidt til ganen.
Tilmelding
Tilmeld dig til Lotte Odsgaard på mail: lo@fdz.dk - senest 3 uger før det stormøde du ønsker at deltage i.
Husk ved tilmelding at opgive: medlemsnummer, navn, mobilnummer og e-mail.
Afbud
Ved afbud mindre end 8 dage før stormødets afholdelse opkræves 250 kr.
Aflysning
For at vi kan gennemføre stormøderne skal der min. være 15 deltagere pr. arrangement.

Det vil glæde os at se dig 
På vegne af FDZ´s lokalafdelinger
Lotte Odsgaard, Sekretariatschef
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