
Stödperson:
  
Leif Magnusson 0522 - 346 87 

Tf:s hemsida: www.tf.nu 
E-post: goteborg@tf.nu 
Plusgiro: 67 78 02 - 1 

För allas tillgänglighet till våra möten 
tillåtes inte tobak, parfym, edt, deodoranter, rakvatten, 

lotion, m.m. och parfymerade dusch-, tvätt-, sköljmedel. Ha mobiltelefonen helt avstängd.

Medlemsaktivitet

Höstpromenader

Start fredag
7 september kl. 13

Därefter varje
Fredag t.o.m.
6 november

Plats
Botaniska Trädgården 
Göteborg 

Spårvagn
1, 2, 7, 8

Hållplats
Botaniska Trädgården 

Ta ett steg för hälsan!
Höstpromenader i Botaniska

Vi träffas innanför entrén 

www.piqsels.com

För mer information vänligen kontakta:
Ann-Mari Andersson tel. 031 – 46 11 72

eller på mobilen 072 – 36 40 43

OBS! Inställt vid otjänlig väderlek

  

2020

               Årsmöte kommer att hållas 20 februari 2021
i Sensus lokal, Drottninggatan 30, Göteborg
 Motioner inlämnas senast 15 januari 2021   

Se intressanta föredrag! Vänd blad...

                 Tandhälsoförbundet i O distrikt

  Gibraltargatan 42 (hörnet, ingång direkt från gatan) 412 58 Göteborg 

Tel. 0793 – 39 70 63 (Telefontid varje torsdag 17:30 – 19:00)
 

Torsdagar 

kl. 17:30-19:00 

3 september 

1 oktober 

5 november 

3 december 

Plats
Gibraltargatan 42 
Göteborg 

Buss:  19, 55 

Hållplats
Chalmers tvärgata 

Några av styrelsens medlemmar är på 
plats för att svara på frågor och ge 
information om aktuella ämnen. 

Titta in för en pratstund och en kopp kaffe! 

  Rea på litteratur, några böcker gratis!
  Vi behöver minska på antalet böcker.

http://www.piqsels.com/


Program

Föredrag på Tisdagar
TF cirkel på Torsdagar

kl. 18:00 – 20:00 

Plats:

Sensus
Drottningg. 30 
Göteborg 

Hållplats:

Brunnsparken 

Entré:  100 kr

Fri entré för 
Medlemmar!
Nya medlemskap
går via: www.TF.nu
(se högerspalten)

Föreläsningarna arrangeras i samarbete med Studieförbundet Sensus
 

Vi tar kontant  betalning och Swish

Tisdag 20 oktober, Leif Magnusson

Råd om avgiftning brukar framhålla 
att hålla mage och tarm i god funktion. 
Men i regel lämnas inga utförliga 
anvisningar om hur det ska gå till. 
Här presenteras några metoder 
som inte är allmänt kända och 
som visat sig kunna ge bra resultat.
En introduktion på ca 30 minuter ges. 
Därefter är det öppet för frågor och 
diskussion, i mån av tid.

Tisdag 22 september, Inga Pålsson

Jordarna saknar viktiga närings-
ämnen. Sockerkonsumtionen de 
senaste 50 åren har ökat drastiskt, 
liksom tillgången på hel- och halv-
fabrikat. Många livsmedel är också 
hårt processade, vilket skapar 
inflammationer i våra kroppar. På 
sikt leder det till livsstilssjukdomar. 
Kost- och näringsterapeut 
Inga Pålsson ger råd och tips om hur 
du kan välja en mer hälsosam kost.

              
                               

Välkommen på 

Adventskaffe 
Torsdagen 10 december
Drop in från kl 17.30 till 19.30
Gibraltargatan 42, Göteborg

Och så ett glas vatten för
att skölja bort tandtrollen!

Första torsdagen den 3 sep, 1 okt, 5 nov och 3 december

Studiecirklarna fortsätter under hösten. Vi diskuterar tänder 
och hälsa. Orsaken till våra tandproblem som orsakar 
kroppsproblem kan bero på mycket. Genom att berätta vår 
historia så medvetandegör vi oss insikter, för att 
förhoppningsfullt stämma av hur och när vår kropp och 
tandhälsa återgår till självläkning.

Inga förkunskapskrav ställs. Antecknings-material finns. 
Miniföredrag ordnas för den som vill visa studerat material 
om toxiner, kostråd, mikrober, pH, munrengöringsmetoder, 
tandläkare och behandlingar, hälsoinformation på nätet, 
m.m. Det går även bra att bara komma för att lyssna. Alla 
erbjuds lika utrymme, i turordning. Välkomna!

Datum: 3 sept, 1 okt, 5 nov, 3 dec
Tid: kl 18.00 – 19.30
Plats:  Drottninggatan 30, vån 4, sal 44.
Kontakta: 0793 – 39 70 63
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