”QUEEN FOR A DAY”
Event for mødre med børn i behandling søndag den 9. marts 2014
FCB inviterer til en garanteret hyggelig eftermiddag og aften. Bliv forkælet,
mød professionelle behandlere og dygtige fagfolk, håndplukket helt specielt til
dig. En rigtig VIP eftermiddag/aften med luksus, masser af hygge og godt
samvær.
I samarbejde med zoneterapeut Leila Eriksen har vi arrangeret denne herlige
dag i fantastiske lokaler i Behandlerhuset Taastrup. (Ring, hvis du har
spørgsmål 26 18 95 90 www.leilaeriksen.dk).
Forkælelse:
Som mor til et cancerramt barn, er der sjældent tid til at gøre noget for sig
selv og oplade egne batterier. Formålet med denne eftermiddag/aften er derfor
hel enkel og ligetil:
5 timers ren forkælelse. Vi skal hygge os og tage for os af de herlige tilbud.
FCB er i løbet af arrangementet vært for servering af sunde/usunde og
velsmagende lækkerier.
Program:
15:00 Drikkevarer, frugt og godbidder og der bydes velkommen med en kort
præsentationsrunde og orientering om mulighederne.
15:30 Mulighed for at få en halv times zoneterapi, massage, healing og/eller
kraniosakralterapi. Mellem behandlingerne kan du slappe af i det lyse lokale,
nippe til mundgodt i cafeen, tale med de andre mødre, få dekoreret dine negle,
få ordnet håret og lade dig forkæle af en dygtig TV stylist/make-up artist.
19:30 Aftenen slutter vi, til dejlig rolig musik, med en kort guidet meditation.
20:00 Tak for en god eftermiddag/aften.
Dato og tid: Søndag den 8. marts 2014 – fra kl. 15.00 til 20.00.
Mødested: Behandlerhuset Taastrup, Taastrup Hovedgade 92, 2. sal, 2630
Taastrup. Blot 500 meter fra Taastrup S-station.Gratis parkering i P-gården
bag ved behandlerhuset. Parkering også mulig på Taastrup Hovedgade.
Tilmelding: først til mølle princippet via hjemmesiden: cancerbarn.dk senest
den 1. marts 2014. Lad blot pungen blive hjemme, der er din dag og intet at
betale for.
Sidste øjebliks til/afmelding til Jan Johnsen 20 30 09 05.

