Fréttabréf NLFR

Júní 2022

Kæri félagi
Meðfylgjandi fréttabréfi þessu er nýja félagsskírteinið þitt sem gildir til 1. júlí 2023.
Nýir afsláttaraðilar eru Vegan búðin, Faxafeni 14 og Fætur toga, Höfðabakka 3.

Aðalfundur Náttúrulækningafélags Reykjavíkur
Aðalfundur NLFR var haldinn þriðjudaginn 19. apríl 2022 í sal Ástjarnarkirkju í Hafnarfirði. Á
fundinum var samþykkt lagabreyting sem snýr að árgjaldi félagsins. Eftir breytinguna hljóðar
hún svo: „Gjaldskyldir eru allir félagsmenn, sbr. þó 5. grein“. Árgjald félagsmanna ákveður
aðalfundur, að fengnum tillögum fráfarandi stjórnar. Er gjalddagi þeirra 15. júlí. Einnig var
samþykkt 500 kr. hækkun á árgjaldi.

Fréttir af starfinu

Ferðir og námskeið

Unnið er að öflun netfanga hjá þeim félagsmönnum sem
ekki eru skráðir með netfang. Stefnan er að vera með rafræn
félagsskírteini í framtíðinni. Mögulega náum við því á næsta
ári/tímabili. Það sparar félaginu póstburðargjöld sem eru
töluverð.

Grasaferðin verður þriðjudaginn 21. júní. Tíndar verða
jurtir í nágrenni við Heilsustofnun. Garðyrkjustjóri
fræðir hópinn um jurtirnar sem notaðar eru í te fyrir
Heilsustofnun. Í lokin verður boðið upp á jurtate og
meðlæti. Félagsmenn velkomnir með gesti.

Fræðslunefnd NLFÍ stóð fyrir málþinginu „Fasta – heilsuefling
eða öfgar“. Gríðarlega áhugavert og frábærir fyrirlesarar.
Málþingið var tekið upp og má finna slóð á forsíðu nlfi.is

Mæting er við anddyri Heilsustofnunar kl. 13:00. Taka
með sér skæri og poka.

Þeir sem EKKI eru með heimabanka vinsamlega greiðið árgjaldið inn á bankareikning:
0301-26-1491 Kt. 480269-6759. Árgjaldið er 3.500 kr.

Sölva- og matþörungaferð sunnudaginn 11. september nk.
Hist er kl. 11:00 við Valahnjúk á Reykjanesi (Geirfuglinn) og hefst ferðin kl. 11:15 undir leiðsögn Eydísar Mary Jónsdóttur landog umhverfisfræðings og höfundur bókarinnar Íslenskir matþörungar. Hún kennir að þekkja, tína og verka söl og annað girnilegt
fjörumeti. Veitingar í boði Heilsustofnunar í Hveragerði. Takmarkaður fjöldi kemst í þessa ferð. Skráning á nlfi@nlfi.is
- FRÍTT FYRIR FÉLAGSMENN
Önnur námskeið verða auglýst á heimasíðu nlfi.is. Einnig fá félagsmenn sendar upplýsingar um námskeiðin í tölvupósti.

Fréttir frá Heilsustofnun NLFÍ
í Hveragerði

Ævisaga Jónasar
Kristjánssonar læknis

Starfsemin er komin í eðlilegt horf eftir tveggja ára
Covid-19 tímabil sem hafði vissulega áhrif á starfsemina.

Stjórn NLFÍ gerði nýverið samning við Pálma Jónasson
sagnfræðing um að skrifa ævisögu Jónasar. Verkefnið er
stórt og úr mörgum heimildum að vinna. Var því ákveðið
að fresta útkomu bókarinnar um eitt ár eða til haustsins
2023. Aðalfundur NLFR samþykkti að leggja tvær
milljónir króna til útgáfu bókarinnar.

Skóflustunga að nýju íbúðahverfi við götuna Lindarbrún
var tekin í byrjun maí. Byggðar verða 32 íbúðir í fyrsta
áfanga en gert er ráð fyrir að heildarfjöldi íbúða verði 84.
Þinglýstur þjónustusamningur verður við Heilsustofnun.
Nánari upplýsingar má finna á lindarbrun.is

Félagsmenn geta fengið bókina með góðum afslætti.

Einnig er vakin athygli á geysivinsælu námskeiði í umsjón
Rósu Richter, sjá nánar á baksíðu.

Skrifstofan verður lokuð vegna
sumarleyfa frá 1. júlí til 15. ágúst
Með kærri kveðjur og ósk um hlýtt og gott sumar
Stjórn NLFR

