
                                                                                                                            

Forkælelsesdag for mødre 
  

Søndag den 28. maj 2017 kl. 10.00 til 15.00 
 

FCB inviterer igen i år til en helt ganske speciel dag. En dag i fred og ro. Her mødes du med 
andre mødre til cancerramte børn og bliver rigtig godt forkælet. Kan lægge dig på briksene og 

få zoneterapi, massage og meget mere. Som noget unikt kan du også få glæden af at lære 
massage teknikker og få gode ideer til hvordan du kan glæde dit barn/børn og mand. 

 

   
 

Hvorfor være med denne dag? 
 

Som mor til et cancerramt barn, har man brug for at oplade sine egne batterier. Har lyst til at 
yde det bedste for sit barn/sine børn og sin familie.  Barnet oplever berøringer i 

hospitalsverden, som det ikke kan sige fra på. Der er derfor ikke noget bedre end at opleve 
berøringer, man selv takker JA til. Berøringer, som stimulerer kroppens behagehormoner og 

skruer ned for de aktive stresshormoner. På den gode måde. Det gælder børn som forældre. 
 

Denne dag er DIN. Du er mor og du er kvinde. Derfor skal DU forkæles. 

 
Dagen arrangeres i samarbejde med zoneterapeut Leila Eriksen, som flere af jer kender fra 
familieweekenderne og fra andre FCB arrangementer. Leila har klinikker i Vallensbæk og 

Taastrup, og efteruddanner behandlere i ”Zoneterapi og Cancer” samt i den specielle ”M-
teknik”, som anvendes på en lang række hospitaler rundt om i verden - www.leilaeriksen.dk  

 
Program:  
10.00 Velkomst: Kort præsentationsrunde, efterfulgt af en guidet meditation. 

 Mulighed for at skrive dig på en liste, så du kan få ½ times behandlinger; 
         zoneterapi, massage, kraniesakralterapi, hovedmassage og meget mere. 

 Frokost hvor FCB serverer lækkerier, lidt godt til ganen, spise og drikke. 
 Afrunding, spørgsmål og svar, samt en kort guidet meditation. 

15.00 Tak for en dejlig dag 

 
Dato og tid: Søndag den 28. maj 2017 – kl. 10.00 til 15.00. 

  
Mødested: Den Danske Zoneterapeutskole, Tornerosevej 72, 2730 Herlev 

Transport: Overfor Herlev Hospital. Tæt på Herlev Station. Der går flere busser på Ringvejen. 
 
Tilmelding: Det er gratis at deltage. Først til mølle princippet gælder. Mødre med et barn i 

behandling har første prioritet. Selv om du ikke har et barn i behandling eller måske har 
mistet et barn kan du tilmelde dig. Tilmelding via www.cancerbarn.dk med oplysning om 

navn, mobilnummer og oplysning om du har barn i behandling eller slutdato for 
behandlingsophør. Sidste øjebliks til/afmelding 20 30 09 05.  

http://www.leilaeriksen.dk/
http://www.cancerbarn.dk/

