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29. maj
Det er Maximus dag efter en biskop i Trier.
Det er FN’s Internationale Dag for Fredsbevarende Styrker
For 60 år siden blev Mount Everest for første gang besteget.
USA’s 35. præsident John F. Kennedy blev født dags dato i 1917. Han blev myrdet i 1963.
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Klinik
på
slægtsgård
Ønsket om at arbejde med
mennesker og at bruge sine
hænder i behandlingen har
for Charlotte Just ført til, at
hun nu begynder som selvstændig. Hun har netop åbnet en klinik for kraniosakralterapi ved hjemmet på
slægtsgården Torsmark
mellem Hindborg og Oddense.
- Jeg har selv haft gode
erfaringer med kraniosakralterapi efter en diskusprolaps, og efter et kursusforløb på halvandet til to år
i Silkeborg er jeg nu klar til
at tilbyde behandling selv,
fortæller Charlotte Just.
Hun har netop afsluttet
kursusforløbet med en eksamen og er nu certificeret
behandler.
Som ung blev hun uddannet som sygeplejerske, men
hun brugte kun uddannelsen i to-tre år, inden hun
helligede sig tilværelsen
som bondekone, som hun
selv betegner det.
- Jeg er stadig bondekone, og målet er, at klinikken
skal drives som halvtidsbeskæftigelse.
Den type behandling, hun
tilbyder, vender sig typisk
mod skævheder i skelettet, muskelspændinger og

Send os navnenyheder
til avisen...
Fødselsdage, bryllupsdage, jubilæer,
nyansættelser eller udnævnelser i virksomheder. Skive Folkeblad bringer hver dag
masser af navnenyheder, og du kan hjælpe
os med kort at bringe endnu flere nyheder
om navne på vores egn!
FØDSELSDAGE:
Vi registrerer gerne 18- og 30 års fødselsdage. Og vi vil
gerne registrere eller bringe omtale af runde fødselsdage
i øvrigt - og fra 65 år også halvrunde.
BRYLLUP:
Vi bringer gerne nyhed om bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup, guldbryllup, diamantbryllup, krondiamantbryllup
og jernbryllup.
JUBILÆER:
Er der 25, 40 eller 50 års jubilæum for en person, bringer
vi gerne nyheden, og virksomheds-jubilæer (25, 50, 75 og
100 år) registrerer eller omtaler vi også gerne.
NYT JOB OG NYUDNÆVNELSER:
Når virksomheder/kommuner/institutioner foretager nyansættelser og udnævnelser, vil vi også gerne bringe den
nyhed til læserne.

Charlotte Just foran huset, hvor hun har indrettet klinik for kraniosakralterapi. Det er i
forbindelse med hendes hjem på slægtsgården Torsmark mellem Hindborg og Oddense.

Foto: Lindy Jørgensen

SEND MAIL: Hjælp os med endnu flere gode navnenyheder.
Send – GRATIS – en mail til os om en navnenyhed.
Husk at skrive navn og adresse om nyheden, husk datoen
og skriv dit eget navn (det sidste kommer ikke i avisen).
Og skriv i god tid – flere dage før mærkedagen.
Mail til: redaktion@skivefolkeblad.dk – skriv navnenyt
i infofeltet.

det har gjort. Det har ført
til en såkaldt RAB-godkendelse, som betyder, at der er
tale om registreret alternativ behandling.

SKRIV: Du kan også udfylde og sende kuponen herunder til
Folkebladet. Husk navn og adresse om nyheden og datoen
og skriv dit eget navn, så vi eventuelt kan kontakte dig.
Mærk kuverten ”Navnenyt” og send/aflever den til Skive
Folkeblad, Gemsevej 7-9, 7800 Skive.

stress, men også eksempelvis kolik hos spædbørn kan
med fordel behandles med
kraniosakralterapi, påpeger Charlotte Just.

Hun glæder sig over, at
den type behandling bliver
betragter med et mere positivt syn fra det etablerede behandlersystem, end

RING: Du kan også ringe om en navnenyhed:
Mandag-fredag kl. 8.15 - 11.15 på telefon: 97 51 34 11.

Nygifte
Det første »kirkebryllup« uden for kirkerummet i Viborg Stift, efter at kirkelige bryllupper uden for selve kirken blev tilladt enstemmigt af landets
forsamlede biskopper på bispemødet i
april, blev lørdag den 25. maj holdt i
parken ved Spøttrup Borg.
Forudsætningen for at kunne holde
en vielse på den måde er, at præsten
kan godkende stedet, og at de almindelige, kirkelige ritualer bliver overholdt. Dog kan ceremonien afkortes
ved at skære ned på antallet af salmer.
- Vielsen denne dejlige solbeskinnede majdag blandt nyudsprungne
bøgetræer blev forrettet af den lokale sognepræst Jakob Fløe Nielsen, og
kirkesangeren Sofia Frandsen hjalp
til med salmerne. En pragtfuld oplevelse for alle, som deltog i begivenheden, fortæller den nygifte brud, Annette L. Hammer, Jens Finderups Vej
8 i Nr. Søby.

NAVNENYHED:

✂

Indsendt af:
Navn

Adresse
Telefon/mail:

Annette L. Hammer og Christian Kristensen sagde ja til hinanden i parken ved
Spøttrup Borg. I midten sognepræst Jakob Fløe Nielsen, som forrettede vielsen.

PS: Det sker, at folk anmoder redaktionen om, at en mærkedag
ikke omtales, og det bliver naturligvis respekteret.

