NHF 60-årsjubileum
HÄLSOFRIHET ‐ Boka in helgen 23‐24 maj redan nu!
NHF Sweden, vill göra den här helgen oförglömlig. Vi vill att likasinnade ska kunna träffas, inspireras,
utbyta tankar och idéer under angenäma former under en och en halv dag. Vi vill berika dina
kunskaper med föreläsare som i flera år har vigt sitt liv åt hälsa/hälsofrihet. På lördagskvällen firar vi
med god mat, gemytlighet och festligheter. På söndag förmiddag kommer vi att ha aktiviteter och
brainstorming om vad och hur vi skall göra för att uppnå Hälsofrihet. Hemsida: www.thenhf.se
Hela eventet förläggs på ett trevligt litet lanthotell i Laholm www.lognasgard.se, med spa – och visst
har vi lagt in lite spa‐mys för dem som vill.

Föreläsningen Hälsa & Hälsofrihet är öppen för alla, Lördag 23 maj kl 14.00
Eftersom Temat är Hälsofrihet – vilket är NHF:s ledord, så kommer alla föreläsare att föreläsa om hälsa och
hälsofrihet, men ur olika perspektiv. Föreläsningen pågår mellan 4‐5 timmar.

Sara Boo, diplomerad Homiatriker och ordförande i NHF Sweden
föreläser om hälsofrihet utifrån den EU‐lagstiftning som begränsar
tillgången på hälsoprodukter i Sverige, avseende frön, örter, hälsokost,
livsmedel och homeopatika. Vad kan vi göra åt det?

Scott Tips, jurist och president i NHF:s moderorganisation föreläser om
hälsa och hälsofrihet och Codex Alimentarius, sitt arbete i Codex och hur
det fungerar. NHF är den enda hälsoförening som har mandat att föra sin
talan i Codex Alimentarius. På vår hemsida www.thenhf.se kan kan du
läsa mer om Codex Alimentarius.
Michael Zazzio, oberoende forskare, kommer att prata om den svenska
lagstiftningen, hur begrepp som "evidens" och ”vetenskap och beprövad
erfarenhet” saknar substans och även bryter mot våra grundlagar, hur
rättsäkerheten äventyras och om myndigheter som inte kan den
lagstiftning som de är tillsatta att utöva tillsyn över.
Anders Sultan kommer att berätta om hälsa, hälsofrihet och kolloidalt
silver, samt sina erfarenheter kring hetsjakten på kolloidalt silver, där
både tidningar och myndigheter verkar ha brutit mot lagen i sin kamp för
att stoppa produkten. Är kolloidalt silver farligt? Kan det vara bra? Vad
finns det för stöd i forskningen?

Hjärtligt välkommen

PROGRAM, PRISER OCH ANMÄLAN
..................................................................................................................................................
Föredraget är öppet för allmänheten – bli medlem och var med på övriga aktiviteter!
Kryssa i vad du/ni deltar i samt antal och skicka in talongen till NHF Sweden

Anmälan
Skickas till
NHF Sweden
senast den
30 april

Deltar i Antal personer

(x)

(siffra) Lördag 23 maj 2015
kl 13.00 Samling och registrering
kl 14.00 Föreläsning 4‐5 timmar: Tema Hälsofrihet, inklusive
eftermiddagsfika och fri tillgång på frukt och mineralvatten.
400 kr / medlem
600 kr / icke‐medlem
Jag betalar in 150 kr och är härmed medlem , samt deltar till
medlemspriser.
ca kl 19.00 En god kvällsbuffé med ägg, sill, salladsbuffé, 2 varmrätter
med tillbehör samt kaffe och kaka. 195,‐/medlem.
Festligheter, dans och musik. (Bar med fullständiga rättigheter)

Logi: 495,‐/medlem, med del i dubbelrum inklusive frukostbuffé
(frukost serveras kl 8.00 ‐ 9.30)
Söndag 24 maj 2015
kl 9.30 Under några timmar på förmiddagen så kommer vi att ha
aktiviteter (överraskning) och brainstorming. Vi löser
världsproblemen, blandat med lek och allvar. Eventuellt kan det bli
någon liten föreläsning. Kostnadsfritt. Endast för medlemmar.
Officiellt avslut kl 12.30, entusiaster stannar kvar och går på spá!
......................................................................................................................................
kl 12.30 Lunch 120kr/medlem (måste förbeställas)
kl 13‐15 Spa 150 kr/ medlem (begränsat antal ‐ först till kvarm)

*obligatoriska fält

Fyll i om du/ni vill ha vegetarisk kost under vistelsen
(detta val är även mjölk‐, ägg‐ och glutenfritt)

summa...................
summa...................
summa...................

summa....................

summa....................

summa..................
summa..................

TOTAL summa....................

*Namn .....................................................................
*Adress ....................................................................
Hela eventet är förlagt på Lögnäs gård i
*Postadress..............................................................
Laholm, i Halland www.lognasgard.se
*Telefon/: ..................................................................
Mobil: .....................................................................
*Mail: ................................................................................................................................................
Sänd in talongen till följande adress
NHF Sweden
c/o
Sara Boo
Vitsippan A7
265 31 Åstorp
info@friskatag.net
Tel: 042‐50454 / 0707‐750454

Betala in totalsumman senast 25 mars på NHF
Swedens Bankgiro 445‐6182 (ange ditt namn)
Obs! Maila samtidigt kassören och meddela att
du har betalat in (ange ditt namn och summa).
Michael Zazzio mica.zazzio@gmail.com
Tel: 0478‐41737 / 0702‐748080
obs! Kontoutdrag/bevis på inbetalningen
gäller som inträdesbiljett

