Höstprogram
Vårt höstprogram finns att läsa via vår hemsida /Facebook. Kontakta
gärna oss om ni vet av någon/några intressanta gäster som vi kan bjuda
in på våra medlemskvällar eller evenemang!

Medlemskvällar
(Öppna & Slutna)

Vi har Medlemskvällar varje månad. Den slutna är endast för
medlemmar och den öppna är för alla som vill komma och besöka oss.
Program/ Teman för respektive slutna eller öppna kvällar annonseras via
vår hemsida & Facebook.
Medlemskvällar: 1:a tisdagen i varje månad.
Våra speciellt inbjudna gäster till respektive medlemskväll tar med oss på
olika former av andliga resor.
Vi kommer ta 50:- / pers på våra Medlemskvällar. I dessa 50:- ingår fika
och alla aktiviteter under den kvällen.
Öppna kvällar: Sista söndagen i varje månad, Kl: 15.00– 18.00
Dess öppna kvällar/dagar kostar ingenting att komma på.

Föreläsningar,Workshops & Seanser
Vi kommer ha flera olika föreläsare under hösten och våren. En del
föreläsningar kommer erbjuda olika behandlingar, andra föreläsare
kommer erbjuda olika former av Workshop.
Några föreläsare kommer kunna erbjuda både behandlingar &
Workshop.
Vilken föreläsare och vad de erbjuder som extra tjänster , kommer att stå
i respektive annons, som vi ska marknadsföra så snabbt vi bara kan.
Det kommer anordnas olika former av seanser under hösten.
Se höstprogrammet.

Bli Medlem
Tänk på att ni har alla möjligheter att påverka vårt programutbud.
Fortsätter ni att stötta oss genom att bli/vara medlem och besöka våra
arrangemang lovar vi att göra vårt bästa för att presentera bästa möjlig
programutbud!
Medlemmar har dessutom rabatterat inträde på de flesta av våra
arrangemang.
För att fortsätta vara/bli medlem, betala in 150 kr till Plusgiro 36 94 82-5
Glöm inte uppge namn och adress! Vi ser gärna att du även skriver ditt
telefonnummer och din mailadress.
Vid medlemsfrågor kontakta Kassör Karin Olsson på mobilnr. 0707-474310

Övrigt
Har du frågor eller funderingar så kan du skicka dem till vår mailadress
så svarar vi så fort vi kan.
Mail: hsfharnosand@gmail.com
Eller
Ring till vår Ordförande Helene Magnusson på mobilnr 0768386810
Vi finns på Facebook under namnet: Nätverket LjusPortalen
Vår hemsida: http://www.hsfharnosand.se/
Vår Blogg: http://www.medlemsblogg.hsfharnosand.se/

4 oktober

7 – 9 oktober

20 oktober
21 oktober
21 oktober

30 oktober

1 november

Medlemskväll 18.00- 21.00
Ylva Fröberg Rosenterapeut besöker oss denna kväll.
Temat för kvällen är ”Slagruta och Pendling”.
Inspirationshelg Älandsbro Folkets hus
(Annons kommer)
Vi kommer att erbjuda seans med Anna Söderberg,
mini mässa under lördag, träningskväll, träningsdag
Tvådagar med Helena Westin
Seans med medium Helena Westin 18.30- 21.00.
(Plats kommer i annonsen)
Privata sittningar Helena Westin (Annons kommer)
Workshop – Encaustic Art/Vaxmålning Helena Westin
16.00- 19.00 (Annons kommer)
………………
Öppet hus för alla 15.00- 18.00
Vi umgås samtalar och har lite prova på.
Medlemskväll 18.00- 21.00 (Annons kommer)
Carola Harrison Holmberg besöker oss denna kväll.
Temat för kvällen är ”Änglar”

19-20 november Inspirationshelg Älandsbro Folkets hus
(Annons kommer)
27 november

Öppet hus för alla 15.00- 18.00
Vi umgås samtalar och har lite prova på.

2-4 december

ANDLIG JULMÄSSA Älandsbro Folkets hus

6 december

Medlemskväll 18.00- 21.00 (Annons kommer)
Britt- Inger Rask hälsocoach besöker oss denna kväll.
Temat för kvällen är ”Mindfulness/ Medveten närvaro”

Storseans
Anna Stomsi
Lördagen den 8 oktober kl 15.00
Plats: Älandsbro Folkets Hus

Privata Sittningar
Fredagen den 7 oktober
Pris
500:-/ 30 min
800:-/ 60 min
Privata sittningar bokas
via Helene 0768386810

Storseans
Helena Vestin
Torsdagen den 20 oktober kl 19.00
Plats: Klockargården, Säbrå
Härnösand

Privata Sittningar
Fredagen den 21 oktober
Pris
500:-/ 30 min

Workshop Encaustic Art
(Vaxmålning m. strykjärn)
Fredagen den 21 oktober kl 16.00- 19.00
Pris: 350:-/ per person Platser 12 st bokas

Bokningar till Privata sittningar &
Workshop görs via Helene 0768386810

