NYHEDSBREV
Marts 2021
Kære Nyhedsbrevslæser
Den 10. februar gennemførte vi vores generalforsamling på Zoom. Det
gik rigtig fint at afholde generalforsamlingen i den virtuelle verden.
Vi har konstitueret os i den nye bestyrelse med følgende
sammensætning og ansvarsområder:
Anne Sofie Uhrskov, Formand
Anne Bahn Hansen, Næstformand og Sekretær
Malene Silbo, kasserer
Stephanie Bergquist, Presseansvarlig
Steen Schütz, Webmaster

Næste arrangement
Grundet forsamlingsloftet og Covid-19 der umuliggør, at vi kan mødes i
Rejsestalden afholder vi årets første foredrag som et webinar.

Onsdag den 17. marts 2021 kl 19:00 – 21:30
er det Marianne Lane, der gæster os med
"Den nye tid og dens muligheder"

En ny tids moderne shaman, som vil fortælle os om, hvad den nye tid
er. Hvordan får du gavn af den nye tid i din hverdag og i din spirituelle
praksis.

Marianne vil tilbyde minilæsninger, hvor hun vil prøve at fornemme,
hvordan du er påvirket af den nye tid lige nu og her, og hvordan dette
er en fordel for dig. Der vil blive muligheder for at stille spørgsmål, og
få klarsynssvar på spørgsmål i den grad, der er tid til det.
Det at være et bevidst menneske kræver sin mand og sin kvinde.
Marianne tilbyder på denne dag sine egne erfaringer, med at arbejde
med den nye tids bevidsthed, både i forhold til at åbne til den nye tids
kosmologi og forståelse - men også i forhold til, hvad det betyder i
vores hverdag og vores samfund. Der er højt til loftet og åbent for
spørgsmål og dialog om emnet hele vejen igennem.
Du kan læse mere om Marianne Lane på vores Hjemmeside og på
hendes egen hjemmeside www.mariannelane.dk/om-os/om-mariannelane
Du køber billetter til webinaret på place2book via dette link Webinar Marianne Lane Inden webinaret modtager du på mail et link til
arrangementet. Har du spørgsmål omkring billetkøb er du velkommen
til at sende en mail til kasserer@haf-hornsherred.dk
Medlemmer af foreningen deltager gratis i webinaret, prisen er
50 kr. for gæster

Kommende arrangementer
Forårets arrangementer
Desværre er en række af vores arrangementer aflyst eller udskudt til
efteråret 2021 grundet Covod -19. Vi håber snart at vi kan samles i
rejsestalden igen.

Alle onsdags-arrangementer afholdes fra kl. 19.00 – 21.30
i Rejsestalden i Jægerspris
20.03.2021 – Verden bliver voksen v/Ingelise og Steen Landsy – rykkes til
efteråret 2021
31.03.2021 – Frisæt dit liv v/Søren Hauge – afholdes som webinar
14.04.2021 - Clairvoyance og afdøde-kontakt v/Charlotte Nefer og Soley
Árrnadótti
28.04.2021 – Akasha Arkivet v/Vivi Borregaard Adamz

Efterårets arrangementer
Vi arbejder på efterårets program og glæder os til at præsentere det for
jer.
Vi har ændret lidt i datoerne, de nye datoer for efteråret 2021 er
følgende:
1/9 - 15/9 – 6/10 - 13/10 - 27/10 - 3/11 – 17/11 og 1/12
Tidspunktet er i efteråret kl. 19:00 – 21:30

Sommerarrangement
Dato kommer snart hold øje med hjemmesiden
Helsemesse afholdes i rejsestalden den 31. oktober
2021

Kontingent og medlemskab
Kontingent for året 2021 indbetales til vores nye bank,
Kontingentet er uændret 250 kr. (folkepensionister 150 kr.)
Sådan bliver du nyt medlem af HAF:
Send en mail til kasserer@haf-hornsherred.dk med din mailadresse og
mobilnummer.
Indbetal medlemskontingent 250 kr. (folkepensionister 150 kr.) på
ovenstående konto eller på MobilePay 29 94 54.
Medlemskabet giver adgang til:
• En lang række spændende og alsidige arrangementer (12-16
årligt).
• Entré til langt de fleste arrangementer til ½ pris.
• Samvær med en masse rare mennesker.
• Hvis du har en virksomhed, kan du reklamere for denne på vores
hjemmeside og Facebook.

Vi glæder os til at se dig i 2021
hvad enten du er gæst eller medlem
På glædeligt gensyn
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