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Kära Medlem! 

Vi som arbetar på Phoenixmottagningen önskar Dig en God Jul och ett Gott Nytt År! 

Den 1 juni flyttade vi mottagningen in på gamla Vidarkliniken och har nu belivat de fina lokalerna. Det är en 

läkande atmosfär i väggarna som vi alla kan vila i. Och vila är en bristvara, som behövs i våra jäktande och 

oroliga liv. Flera patienter har hittat fram till oss och vi hoppas fler kan få hjälp av den mänskliga vård som vi 

kan erbjuda. Vår fortsatta existens är väldigt beroende av våra medlemmar! 

Hjälp oss gärna att sprida information om mottagningen. Vi hoppas på fler medlemmar 2022. Därför vill vi 

tipsa dig om möjligheten att ge ett medlemskap i julgåva till en god vän. Mejla namn och adress till 

medlem@phoenixmottagningen.nu och swisha beloppet till 123 253 23 07. Skriv Gåvomedlemskap! Du kan 

också fylla i formuläret på vår hemsida: https://www.phoenixmottagningen.nu/bli-medlem-i-phoenix/ 

Vi har även skapat möjlighet för att ge presentkort till en vän, för behandling eller läkarkontakt. Du kan själv 

bestämma beloppet och mejla beställningen till kassor@phoenixmottagningen.nu. Betala in beloppet på 

bankgiro 5470-5371, så skickar kassören presentkortet till dig. 

Vi kommer under våren ha olika evenemang. Lördag 22 januari blir det en hel förmiddag med tema 

Utmattning och onsdag 2 februari kl. 18,30 blir det föredrag om utmattning. Den 16 februari kl.19 blir det 

föredrag om vatten med Nigel Wells, sedan blir det ytterligare en temadag i mars och föräldrakurs hela våren. 

Kolla gärna på vår hemsida https://www.phoenixmottagningen.nu/evenemang/. Där du kan se alla aktuella 

evenemang och händelser. 

Det är viktigt att nå ut med information om mottagningen. Ett sätt att informera på är via vår sida på Facebook 

med adressen @phoenixmottagningen. Vill du hjälpa oss så att fler får vår information där? Det här kan du 

göra, så att våra inlägg får en större spridning: 

 Följ vår sida om du inte redan gör det. 

 Bjud in dina Facebook-vänner att gilla oss. 

 Dela, kommentera och gilla våra inlägg. 

 Skriv en rekommendation. 

Tack på förhand för ditt stöd! Det betyder väldigt mycket! 

Vi ser fram emot ett givande och växande 2022, där vi tillsammans kan fylla lokalerna med mer läkande och 

vila. Välkommen att förnya ditt medlemskap för 2022! 

 

 
 
 
 

Varma julhälsningar! 
 
från Styrelsen och alla medarbetare på 
Phoenixmottagningen 
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