
Helsingborg 2021-05-14

Tandhälsoförbundet Skåne     

Bjuder in våra medlemmar till café träffar i 
sommar! 

Här kommer en tygkasse för att påminna om att vi finns och att du alltid är 
Välkommen att höra av dig. Vi hoppas du får glädje av den vid utflykter.
Under juni och juli bjuder vi in dig/er till en café träff i varje stad se nedan där vi 
fikar och samtalar. Vi vill gärna höra hur du har det och vi delar gärna med oss av 
våra erfarenheter. Café träffarna kommer att vara och du/ni är välkommen i den 
stad som passar dig bäst.

Ängelholm 15 juni             Helsingborg 16 juni           Landskrona 22 juni 
Lund 29 juni                      Malmö 30 juni                    Ystad 6 juli 
Hörby/Höör 13 juli            Hässleholm 20 juli             Kristianstad 27 juli

Anmäl dig/er gärna snarast möjligt men senast den 7 juni.
Marie 073 903 99 78     Mia 070 211 2330  eller e-post infoskane@tf.nu 

Varmt Välkommen!     

Soliga hälsningar från Fari, Ingrid, Marie, Mia och Janet                                                                
                                                                                                                        

                                                                                                                       vänd



                                                                                                                                                                      

Årets aktiviteter 2021

Vi kommer att göra filminspelningar med 

Förbundsordförande 
Ann-Marie Lidmark
Kost lagar tänder 

Klassisk Homeopati
Robert Stigborn 
Munhälsa / Tarmflora 

Tandläkare 
Daniel Jönsson 
Docent i parodontologi och 
expert på tandlossning och inplantat 

Tandläkare Claes Remminger ska hålla föredrag/filminspelning den 2/9 kl 17.00. Frågestund med 
temat Tandvård i modern tid.
Informationen finns på vår hemsida. Om du inte har dator så ring oss, telefon 0705 14 21 10 
Föredraget kommer att hållas i vår lokal på DHS Kurirgatan 1 i Helsingborg. På grund av 
pandemin kommer det vara begränsade platser vi rättar oss efter myndigheternas riktlinjer. Ring 
in din anmälan sista  datum den 27/8.

Kostcoach  
Miqael Persson
Kost, mineraler och tandvård        Titta på vår hemsida tid och plats eller ring oss. 

 

Tandhälsoförbundet Skåne, org nr 843003-3962, DHS, Kurirgatan 1, 254 53 Helsingborg, 
www.tf.nu
Tel 0705-142110 (mån och torsd l 10-14)

http://www.tf.nu

