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Kære Nyhedsbrevslæser ....

NYT, NYT, NYT .....

"Clairvoyance til både dyr og mennesker"!

Mød

healer & clairvoyante

Lars Ricks
onsdag, den 18.11 

i Rejsestalden kl. 19.00 - 21.30!

Køb billetten til denne enestående og spændende aften på
Place2Book

prisen er 50 kr. for medlemmer og 100 kr. for gæster + gebyr.

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/9le70h5cif


Lars er hurtigt kommet på banen, da Charlotte Banff havde brug
for at holde sig hjemme i denne Covid-19-tid!

Vi er sikre på, at det bliver en fantastisk aften med vigtig information til de
fremmøde omkring deres dyr, eller til dem selv!

Lars er  Reikihealer, Dyrehealer (hos Marzcia Techau), Epigenetiskhealer, Clairvoyant mm

Kik gerne ind på Ricks Healing på FaceBook!

--- * ---

VIGTIGT! 
Vi hjælper hinanden med, at vi får en god og sikker

oplevelse denne aften!
Vi skal alle overholde 

Rejsestaldens Covid19-regler!
Læs det meget gerne hjemmefra!

Vi må max være 35 i Rejsestalden!
Du skal købe din billet via Place2Book!

Du skal SELV have vand med.
(Vi må ikke længere hverken servere kaffe/the eller sælge vand!)

Mundbid/Visir er obligatorisk!
Vi glæder os til at se dig til en god, hyggelig og fantastisk

og måske endda en magisk aften!

--- * ---

Kommende arrangementer i efteråret-sæsonen!
Onsdag, den 2.12.:    KLARSYNSAFTEN   med Maibritte Allsand!

Sikre dig billetter via Place2Book – Maibritt  e!  
HUSK! - der er begrænset antal billetter til salg!

Det er så det sidste arrangement i dette år!

Vi glæder os til en ny og spændende sæson i 2021!

--- * ---

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/swzbvqto19
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/swzbvqto19
https://haf-hornsherred.dk/?p=3351
https://rejsestalden.frederikssund.dk/Book-et-lokale/Saerlige-betingelser-under-Covid-19


Sådan bliver du medlem af HAF
Send en mail til kasserer@haf-hornsherred.dk.
Indbetal medlemskontingent 250 kr. (folkepensionister 150 kr.) på vores konto i 
Nordea, Frederikssund.
Reg.nr. 1344 kontonr. 8967 483 339.
MobilePay 29 94 54.

Medlemskabet giver adgang til:

• Entré til langt de fleste arrangementer til ½ pris
• En lang række spændende og alsidige arrangementer (12-16 årligt)
• Samvær med en masse rare mennesker
• Hvis du har en virksomhed:
• Link til din hjemmeside på HAF-hornsherred.dk
• Opslag på HAF's Facebook-side med tilbud fra din virksomhed
• Erhvervelse af stadeplads til den årlige HELSEMESSE (dog aflyst i år ;))

--- * ---

Vi glæder os til at se dig!

På glædelig gensyn!

Hornsherred Alternativ Forening
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