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Velkommen til nyheder samt mange spændende 
arrangementer og oplevelser! 

 
Husk altid, at holde øje med optjeningen af dine RAB-timer, og indberette dem straks!! 
 

     

Vi har nu udsendt fornyede RAB-beviser til de medlemmer, hvor registreringsperioden er udløbet 
Hvis din RAB-registrering udløb den 30.06.2018, og du endnu ikke har modtaget dit nye bevis, så  
skriv en mail til lis@fdz.dk (ferie i uge 28 – 30). 
 
For din egen skyld HUSK altid, at indberette dine efteruddannelseskurser, så hurtigt som muligt.  
Dette skal du gøre på FDZ´s hjemmeside for medlemmer. 
 
Efteruddannelse som er ”glemt” indberettet i tide kan i værste fald medføre, at du mister din RAB- 
registrering, og dermed retten til at modtage klienter med sundhedsforsikringer.  
 
Det er også et stor hjælp for sekretariatet, at du får indberettet i tide, så undgår vi unødig  
administration. 
 
Sommerferie på sekretariatet 

Sommerferien nærmere sig � 
I år holder sekretariatet ikke sommerlukket. Men vi skal jo have lidt ferie, så vi har fordelt vores ferie  

således: 😉 
- Lis: 28, 29 og 30 
- Marianne: 32, 33 og 35 
- Lotte: 32 og 33 

Her fra sekretariatet ønsker vi jer alle hver især, og jeres familier, en dejlig og velfortjent sommerferie 😎 😘 
 
 
 

 

 
"Aktivitetskalender for FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter,  

FDZ's lokalafdelinger og FDZ-samarbejdende skoler"       
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Har du styr på den nye databeskyttelses forordning? 
 
Huskeliste: Hvad du minimum skal have styr på: 
 
- Fortegnelse over behandlingsaktiviteter, inkl. risikovurdering + datasikkerhed 
- Lås på døren indtil klinikken 
- Hvis der opbevares journaler og samtykkeerklæringer i papirformat, husk lås på skab/arkiv 
- Samtykkeerklæringer og skriftlige vejledninger (eksisterende + nye klienter)  
- Databehandleraftaler  
- Procedurebeskrivelse (sådan foregår det i klinikken) 
- Persondatapolitik lægges på web, hvis du har hjemmeside(krav) 
- Nyhedsbreve. Før 25.05.2018 var det nok, at give modtagerne mulighed for at blive slettet i  
  listen over modtagere af nyhedsbreve (passivt) Men efter 25.05.2018 skal det være et aktivt  
  tilvalg. 
 
Du bør læse vejledninger og se eksempler på FDZ.dk for medlemmer under love og regler og 
databeskyttelsesforordning, så du ikke er i tvivl om dit ansvar som selvstændig erhvervsdrivende. 
 
Husk at få din mailadresse opdateret!! 
 
Vi fremsender flere og flere ting pr. mail. 
 
Hvis du ønsker, at holde dig orienteret om hvad der sker i foreningen, nyeste opdateringer inden 
for vores fag, og ikke mindst få tilsendt aktivitetslister og nyhedsmails vedr. arrangementer i  
lokalafdelingerne m.m., så tænk lige over, om vi her på sekretariatet har din nyeste mailadresse. 
 
Vi oplever, at en del mails bliver returneret til os. 
 
Vil du gerne have mails fra os - så send os den nye mailadresse, når du skifter. Dette gælder 
naturligvis også, hvis du har andre ændringer til dine profiloplysninger. Og skriv lige, om det er  
privat adresse / mail eller klinikadressen eller dem begge to, som er ændret. 
 
I forbindelse med f.eks. RAB fornyelser giver forkerte mailadresser os et meget stort og  
unødvendigt administrativt arbejde, da der ikke reageres på remindere. 
 
HUSK, vedr. FDZ’s kliniksystem til indberetning til ”danmark” 
 
VIGTIGT VIGTIGT - Meddelelse fra sekretariatet !!!! 
 
Som skrevet ud tidligere.  
Alle er velkomne til at benytte sig af FDZ´s kliniksystem til indberetning til Sygeforsikringen "danmark".  
Som aktivt medlem kan man fra starten frit benytte sig af systemet, og det er gratis. 
 
DOG skal du være opmærksom på!!  
Har du anvendt et andet system som f.eks. CBIT eller D-service, og derefter vender tilbage til  
FDZ´s kliniksystem, SKAL du kontakte sekretariatet. Det koster 1.500 kr. i administrationsgebyr,  
at skifte retur til FDZ´s kliniksystem, fordi det kræver ekstern konsulent-support.  
 
Man må under INGEN omstændigheder begynder at indberette via FDZ´s kliniksystem, før man  
har fået svar retur fra sekretariatet. Ovenstående forholdsregler skyldes, at Sygeforsikringen  
"danmark" ikke kan skelne mellem de forskellige pakkenumre fra flere forskellige systemer.  
 
Hvis du vender tilbage til FDZ´s kliniksystem, uden først at have været i kontakt med sekretariatet,  
og har fået "go", afholder du for EGEN REGNING de STORE omkostninger for foreningen, som  
er forbundet med de problemer, som opstår ved dit skift af system.  
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HUSK, vedr. arrangementer i lokalafdelinger m.m. 
 
Afbud/Manglende fremmøde:  
Ved afbud senere end tilmeldingsfristens udløb, eller ved manglende fremmøde, opkræves  
følgende gebyrer:  
Gratis arrangementer: 100,00 kr.  
Betalingsarrangementer: fuld deltagerpris 
Der kan være særlige regler for afbud/manglende fremmøde ved visse arrangementer  
- dette vil i så fald fremgå ved det enkelte arrangement. 
 
For yderligere information om arrangementer, indhold og tilmeldingsfrister kig med på næste side! 
 
Du kan finde svar på rigtig mange af dine spørgsmål på FDZ´s hjemmeside for medlemmer. 
Her kan du også følge med i lokalafdelingernes arrangementer og eventuelle opdateringer. 
 
Du kan også læse mere på FDZ.dk og i Zoneterapeuten. 
 
 
Rigtig god fornøjelse! 
 
Med venlig hilsen 
FDZ-sekretariatet 
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Arrangementer i lokalafdelingerne: 
 
 

FDZ Midt/Vestjylland, kontaktperson: Jenny Hestbech  
E-mail: j_hestbech@hotmail.com - tlf.: 20 49 32 13 

 Husk at oplyse dit medlemsnummer, navn, tlf.nr. og e-mail 
Gæster bedes oplyse navn, adresse, mail samt mobilnr. 

 

Dato og Sted Arrangement Tilmelding 

Dato: 
Tirsdag den 14.08.2018 
 
Tidspunkt: 
Kl. 19:00 – 21:30 
 
Sted:  
Struer Aktivitetscenter , 
Skolegade 5 A, 7600 
Struer 
 
Pris:  
FDZ medlemmer: 100 kr. 
Faktura vil blive tilsendt 
dig via FDZ kontoret 
 
Aftenen er kun for  
medlemmer. 
 
Der vil blive serveret  
kaffe/the og kage. 
 

Hvordan har du det med den nye 
”Persondataforordning”  
som er trådt i kraft? 
 
Hanne Møller kommer og hjælper 
dig i gang med den nye 
persondataforordning. 
 
Bliv klogere på, og hvad den nye 
persondatalovgivning kræver af dig 
og din virksomhed. 
 
Tag gerne din computer og 
skriveværktøj med, så kan du 
komme i gang med arbejdet med 
det samme! 
 
Vi kommer rundt om klienters 
rettigheder og dine pligter, og vi 
arbejder med eksempler  
på samtykkeerklæringer, 
databehandleraftaler og ikke 
mindst den lovpligtige fortegnelse 
over dine behandlingsaktiviteter. 
 

Tilmelding til: 
Jenny Hestbech, 
Tlf. nr.: 20 49 32 13  
E-mail: 
j_hestbech@hotmail.com 
 
Tilmeldingsfrist:  
Tirsdag den 07-08 2018 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j_hestbech@hotmail.com
mailto:j_hestbech@hotmail.com
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FDZ Nordjylland, kontaktperson: Gitte Spejlborg Byrne  

E-mail: gitte@byrneszoneterapi.dk - tlf.: 50 45 09 01 
Husk at oplyse dit medlemsnummer, navn, tlf.nr. og e-mail  

Gæster bedes oplyse navn, adresse, mail samt mobilnr. 
 

Dato og Sted Arrangement Tilmelding 

Dato:  
Mandag den 03.09.2018  
 
Tidspunkt: 
Kl.19-21.30.  
 
Sted:  
Trekanten Sebbersundvej 2a  
9220 Aalborg, lokale 5 
 
Pris:  
100 kr. 
Lokale og kaffe/te 
 
Men hvis du kunne have lyst 
til at starte aftenen med 
fællesspisning starter vi kl. 18. 
 
Her kunne vi lige få snakket 
løst og fast med kollegaer.  
 
Trekanten laver god og billig 
mad, hver enkelt betaler selv 
og vælger selv hvad man vil 
have ca. pris 50-75 kr. 
 

En aften med Homøopatiske 
Lægemidler 
 
I samarbejde med Alma har vi 
fået Mie Thorsen til at komme 
forbi Aalborg og fortælle lidt 
om deres produkter og 
hvordan de fremstilles.  
 
Mie vil i løbet af aftenen have 
mest fokus på deres Top 10 
produkter da det vil være 
svært at nå alle 408.  
Mie medbringer en 
lægemiddelbog og foldere til 
alle deltagere.  
 
Der vil ikke være mulighed for 
køb denne aften. 
 
Mie Thorsen er Teamleder i 
foreningen Alma, 
sygeplejerske og heilpraktiker  
 

Tilmelding til: 
Gitte Spejlborg Byrne 
E-mail: 
gitte@byrneszoneterapi.dk 
 
Tilmeldingsfrist:  
Mandag den 27.08.2018 
 
Husk at oplyse om du vil spise 
med. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gitte@byrneszoneterapi.dk
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FDZ Sydjylland, kontaktperson: Lene Godtfredsen  

E-mail: cityzonen@cityzonen.dk - tlf.: 20 72 23 87 
Husk at oplyse dit medlemsnummer, navn, tlf.nr. og e-mail  

Gæster bedes oplyse navn, adresse, mail samt mobilnr. 
 

Dato og Sted Arrangement Tilmelding 

Dato:  
Onsdag den 31.10 2018 
 
Tidspunkt: 
Kl. 19:00  
 
Sted: 
WeCa, Alternativ skole og 
uddannelser 
Frørup Landevej 27 
6070 Christiansfeld 
 
Pris: 
FDZ medlemmer: kr. 50,- 

 Gæster: kr. 200,- 
 

Inkl. kaffe/the og kage. 
 

Spændende foredrag om 
Canabis 

 
Tom Gregersen måtte træffe 
nogle vanskelige valg, da 
datteren Mathilde på 5 år 
blev ramt af en sjælden 
kræftsygdom.  
 
Han så, hvordan lægernes 
behandling af Mathilde, fik 
hende til at sygne hen, på 
trods af den som ordinerede 
medicin. Samtidigt stod han 
fuldstændigt uforstående 
over for, hvorfor den lille 5 
årige pige skulle fyldes med 
præparater som lykke-
medicin og han indså, at han 
var nødt til, at handle selv. 
  
Kom og hør Tom fortælle om 
de svære valg, den lykkelige 
udvikling og nødvendigheden 
af, selv at tage ansvaret 
tilbage, når det ikke lige går, 
som man forventer i 
sundhedssystemet. 

 

Tilmelding til:   
Lone Nohns Bay 
Tlf. nr.: 29 46 32 40  
E-mail: 
lone@stenhojsmindezoneterap
i.dk 
 
Tilmeldingsfrist: 
Onsdag den 21.10.2018 
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FDZ Østjylland, kontaktperson: Gitte Hagner 

E-mail: gittehagner@gmail.com – tlf.: 29 92 93 64 
Husk at oplyse dit medlemsnummer, navn, tlf.nr. og e-mail 

Gæster bedes oplyse navn, adresse, mail samt mobilnr. 
 

Dato og Sted Arrangement Tilmelding 

Dato:   
Torsdag den 20.09.2018 
 
Tidspunkt:  
Kl. 18:30 – 21:00 
 
Sted: 
Hinnerup Bibliotek og 
Kulturhus, Skovvej 18,  
8382 Hinnerup 
 

 Pris:  
 FDZ medlemmer: 100 kr. 
 Gæster: 150 kr. 
 Inkl. Kaffe/the og kage. 

  

Et spændende foredrag: 
Farvers signaler og 
påvirkning 

 
Kom og hør Vibeke Sandbæk 
fortælle om: 
- Hvad er farver?  
- Hvordan kan vi bruge  
  farverne til at stimulere  
  nervesystemet?  
- Farver påvirker os fysisk,  
  følelsesmæssigt og  
  humørmæssigt - også på det  
  ubevidste plan.  
 
Vibeke Sandbæk vil dele sin 
store viden på dette område 
med os og guide os gennem 
øvelser, der giver os mulighed 
for at mærke hvad fx "elske- 
og hadefarve" gør ved os.  
Denne viden og erfaring om 
farver kan vi bruge til at 
fremme den gode energi, når 
vi behandler, både hos os selv 
og hos vore klienter. 
 
Læs mere på 
https://klinikvibe.dk/farve-
terapi 
 

Tilmelding til:  
Gitte Hagner  
Tlf.nr.: 29 92 93 64 
E-mail:  
gittehagner@gmail.com  
 
Tilmeldingsfrist: 
Onsdag den 12.09.2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gittehagner@gmail.com
mailto:gittehagner@gmail.com
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FDZ samarbejdende skoler: 
 

 
Dig i Centrum, Klosterengen 137A, 1. sal, 4000 Roskilde 

 

 
Grundoplysninger: 

Tilmelding sker via www.dig-i-centrum.dk 
Alle kurser har max. 8 elever med mindre andet er nævnt 

Vi har gratis parkering og gode offentlige transportmuligheder 
 

 
 

 
Zoneterapeutskolen Dit Alternativ, Odense, Kongensgade 39, 5000 Odense C. 

 

 
Se kursuskalender på www.ditalternativ.com 

 

 
 
 

 
Zoneterapeutskolen Logos, Frederiksgade 79, 1., 8000 Aarhus 

 

 
Se kursuskalender på www.zoneterapiskolen.dk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dig-i-centrum.dk/
http://www.ditalternativ.com/
http://www.zoneterapiskolen.dk/
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WeCa, Alternativ Skole og Uddannelsescenter, Christiansfeld 

Grundoplysninger:  
Tilmelding, som er bindende, senest 30 dage før kursusstart til skole@weca.dk Kursusbeløb 

skal indbetales samtidig med tilmelding på konto 2450 - 5369 771 746  
med tydelig angivelse af afsender. 

 Evt. ratebetaling kan aftales ved telefonisk henvendelse til WeCa. 
 

Dato og Sted Arrangement Tilmelding 

Fremmødedage: 
Fredage:  
04.05.2018,  
01.06.2018,  
15.06.2018,  
10.08.2018,  
05.10.2018,  
02.11.2018,  
16.11.2018 
 
Alle dage kl. 17-22 
 

Irisanalyse  
(35 RAB–timer) 
 
Du får en professionel indsigt 
i, hvad irisanalysen kan.  
Iris afspejler hele kroppen og 
er på den måde et vindue til 
hele mennesket. Derfor kan et 
kik ind i øjet fortælle om 
kroppens helbredstilstand.  
Du lærer bl.a. hvordan du 
bruger irisanalysen til at 
stadfæste kroppens tilstand.  
Der vil være praktisk træning 
med cases og på dine 
medkursister og ud fra iris 
billeder på tavle. 
 

Tilmelding til WeCa 
 
Underviser Frede Damgård, 
ernæringsterapeut, biopat/ 
naturopath, phytoterapeut 
 
Pris: kr. 4.800,- inkl. forplejning 
og undervisningsmaterialer 

Fremmødedage:  
11.08 til 12.08.2018,  
22.09 til 23.09.2018, 
 
alle dage kl. 9-17 
 

Ernæringslære 1  
(35 RAB-timer) 
 
Du får professionel indsigt i 
det sidste nye indenfor 
kost/ernæring/vitaminer  
og mineraler af en af de 
bedste indenfor dette felt, så 
du kan give en 
grundlæggende vejledning i 
egnet kost. 
Du får også en grundig indsigt 
i allergi/intolerance overfor 
fødevarer, som kan kræve 
nærmere udredning hos 
læge, biopat, kinesiolog eller 
ernæringsterapeut. 
 

Tilmelding til WeCa  
 
Underviser: Frede Damgaard, 
ernæringsterapeut, 
biopat/naturopath/phytoterapeut 
 
Pris: kr. 4.500,- inkl. forplejning 
og undervisningsmaterialer 
 

Fremmødedage: 
8 onsdage 
fra 01.08.-07.11.18,  
 
alle dage kl. 16.30-21.30  
 
samt fredag 23.11.18  
 
kl.9 -17 (denne dag kun 5-
element teori). 
 

Grundkursus i zoner og 5-
element teorien (50 RAB-
timer) 
 
En grundig gennemgang af 
de zoner, der er beskrevet i 
FDZ’s 
Zoneterapikompendium 
Du lærer at præcisere, se og 
mærke, hvor zonerne ligger.  
Du får forskellige tryk, eks. på 

Tilmelding til WeCa  
 
Underviser: FDZ-zoneterapeut 
og underviser Frank Berger 
 
Pris: kr. 6.500 inkl. forplejning  
(kr. 1.250 for én dag med 5-
element-teori) 
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hvordan du med behandling 
to steder samtidig og dobbelte 
sedative tryk kan løsne 
spændinger, udligne 
ubalancer og præcisere din 
behandling på en næsten 
magisk måde. 
En grundig gennemgang af 5-
element teorien som er så 
vigtig når vi arbejder i zonerne 
med bl.a. over- og 
underenergi, flytte energi og 
afstemme energierne. 
Kurset er for alle, der gerne vil 
vide mere om zoner og 5-
element teorien, og for dem, 
der ved at det er godt at tage 
gammel viden op og få sat nyt 
lys på. 
 
 
 

Fremmødedage: 
 8.-9. september  
og 20.-21. september 2018 
Alle dage kl. 9-17 
 
 

Irisanalyse  
(32 RAB–timer) 
 
Du får en professionel indsigt 
i, hvad irisanalysen kan. Iris 
afspejler hele kroppen og er 
på den måde et vindue til hele 
mennesket. Derfor kan et kik 
ind i øjet fortælle om 
kroppens helbredstilstand. Du 
lærer bl.a. hvordan du bruger 
irisanalysen til at stadfæste 
kroppens tilstand. Der vil 
være praktisk træning med 
cases og på dine 
medkursister og ud fra iris 
billeder på tavle. 
 

Tilmelding til WeCa  
 
Underviser Frede Damgård, 
ernæringsterapeut, 
biopat/naturopath, 
phytoterapeut 
 
 
Pris: kr. 4.800 inkl. forplejning 
og undervisningsmaterialer 

Fremmødedage:  
11.-12.08.18, 22.-23.09.18, 
alle dage kl. 9-17 
 

Ernæringslære 1  
(35 RAB-timer) 
 
Du får professionel indsigt i 
det sidste nye indenfor 
kost/ernæring/vitaminer og 
mineraler af en af de bedste 
indenfor dette felt, så du kan 
give en grundlæggende 
vejledning i egnet kost. Du får 
også en grundig indsigt i 
allergi/intolerance overfor 
fødevarer, som kan kræve 
nærmere udredning hos 

Tilmelding til WeCa  
 
Underviser: Frede Damgaard, 
ernæringsterapeut, 
biopat/naturopath/phytoterapeut 
 
 
Pris: kr. 4.500 inkl. forplejning 
og undervisningsmaterialer 
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læge, biopat, kinesiolog eller 
ernæringsterapeut. 
 

Fremmødedage: 
8 onsdage 
fra 01.08.-07.11.18, 
alle dage kl. 16.30-21.30 
samt fredag 23.11.18  
kl. 9-17 (denne dag kun 5-
element teori). 
 
Pris: kr. 6.500 inkl. 
forplejning (kr. 1.250 for én 
dag med 5-element-teori) 
 

Grundkursus i zoner og 5-
element teorien 
(50 RAB-timer) 
 
En grundig gennemgang af 
de zoner, der er beskrevet i 
FDZ’s 
Zoneterapikompendium 
Du lærer at præcisere, se og 
mærke, hvor zonerne ligger.  
Du får forskellige tryk, eks. på 
hvordan du med behandling 
to steder samtidig og dobbelte 
sedative tryk kan løsne 
spændinger, udligne 
ubalancer og præcisere din 
behandling på en næsten 
magisk måde. 
En grundig gennemgang af 5-
element teorien som er så 
vigtig når vi arbejder i zonerne 
med bl.a. over- og 
underenergi, flytte energi og 
afstemme energierne. 
 

Tilmelding til WeCa  
 
Underviser: FDZ-zoneterapeut 
og underviser Frank Berger 
 
 
Kurset er for alle, der gerne vil 
vide mere om zoner og 5-
element teorien, og for dem, 
der ved at det er godt at tage 
gammel viden op og få sat nyt 
lys på. 

 
 


