Kallelse till årsmöte söndagen den 31 mars!
NHF Swedens årsmöte med föredrag och mingel.
Schema för söndagen den 31 mars
12.00 – 13.15

Angela de Cabo

13.15 – 13.30

paus

13.30 – 14.30

Fallet Filippa

14.30 – 15.00

paus med ﬁka

15.00 – 17.00

Patienträttigheter
och alternativ
cancerbehandling
med Michael Zazzio
och Sara Boo

17.30 – Kvällsmat & mingel
19.00 – Årsmöte (endast medlemmar)

Söndagen den 31 mars håller vi årsmöte med mingel på Perslunds hembygdsgård i Åstorp
i Skåne. Då kommer det även att vankas intressanta hälsoföredrag (rabatterat inträde för
medlemmar). Dagordning annonseras på hemsidan https://www.thenhf.se. Håll utkik
på vår hemsida för uppdatering och mer information om evenemanget.

Cancertema
Cancertema
NHF Swedens event i samband med årsmötet
Vi erbjuder ett fantastiskt event under temat cancer och patienternas behandling som svenska
myndigheter sätter käppar i hjulet för. Du kommer att få lyssna till Angela de Cabo som inte
får recept på det läkemedel som hjälper henne bäst – medicinsk cannabis – och hur hon modigt
trotsar medicinetablissemanget. Du kommer även att få möta Malin, mamma till Filippa som
under sitt 12-åriga liv har kämpat i 9 år mot hjärntumör. Flickan behöver lugn och ro, men
det har i stället utvecklats till en skräckhistoria utan dess like. Socialen har vänt upp och ner
på hela tillvaron och Filippa får inte den vård som hon så väl behöver. Slutligen kommer
Michael Zazzio och Sara Boo att tala om de patienträttigheter som vi har utifrån lagstiftningen,
både vad det gäller skolmedicin och alternativmedicin. Michael och Sara talar även om
alternativ cancerbehandling. Vad ﬁnns det för behandlingar? Vad kan man göra själv?
Dagen ger även en efterlängtad chans till mingel med likasinnade. Årsmötet är kostnadsfritt.
Medlemspris: 50 kr, kvällsmat kan fås mot 50 kr (priserna gäller även för familjemedlemmar).
Pris för icke medlemmar: 150 kr, ”Early Bird”-erbjudande annonseras på hemsidan.
Icke medlemmar betalar fullt pris för kvällsmaten. Meny ﬁnns på hemsidan.
Mer information & anmälan till seminariet och/eller årsmötet:
Anmälan är bindande. https://www.thenhf.se/anmal-dig-har/
Frågor: E-post: nhfsweden@gmail.com

Telefon: 042 - 504 54

Lokalen är WiFi-fri. Mobiltelefoner måste vara avstängda i lokalerna på grund av elöverkänslighet.
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