Kjære medlem av Norsk solarieforening!
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Vedlagt følger nr. 2/2011 av Helsemagasinet vitenskap & fornuft (VOF) etter
avtale med Ronny Pedersen. Vi håper at du finner det interessante nok til å
abonnere og til å hjelpe oss med å gjøre VOF kjent blant dine klienter. VOF
baserer seg på en evolusjonær tankegang hvor vi bl.a. er positive til et langt
høyere inntak av vitamin D enn myndighetene anbefaler, og vi ser også
positivt på bruk av godkjent solarium i vinterhalvåret.
Ideen om å lage Helsemagasinet vitenskap & fornuft (VOF) ble til vinteren
2010, og vi har til nå gitt ut 6 utgaver i regi av Stiftelsen vitenskap & fornuft
(SVOF). SVOF er registrert i Enhetsregisteret/Brønnøysund med organisasjonsnummer 895 716 472.
Vi er glade for å kunne tilby foreningsabonnement til NSF på kr. 450 for ett
år (8 utgaver) og kr. 800 for 2 år (16 utgaver). Regulær pris er hhv kr. 500 og
900. Abonnement tegnes ved å logge seg inn på www.vof.no, hvor du
registrerer deg med kodeordet NSF. Skriv også hvilken utgave abonnementet
skal starte med. Per i dag har vi utgitt 6 utgaver, 3 i 2010 og 3 i 2111. Nr.
4/2011 er under produksjon og blir trykket i uke 19. I 2011 gir vi ut 8
utgaver.
Abonnement kan også tegnes ved å sende navn, adresse og telefonnummer
til vof@dbpartner.no merket NSF.
De som er abonnenter allerede eller blir det og ønsker å gi VOF i gave til
venner eller familie, får vervepremie (bok) for hver 3. dere får til å tegne
abonnement (se VOFs vegg på Facebook.no). Vennligst send e-post om dette
til vof@dbpartner.no.
Som leser av VOF vil du holdes oppdatert på forskning, politiske debatter og
fakta om et stort og interessant fagfelt. Vi er ikke redde for å ta klare standpunkter i helsedebatten og fremmer en helhetlig, årsaksrettet tankegang
med basis både i kliniske erfaringer og evolusjonsteori.
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