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Höst 2020

Tuff start!
Föga anade vi i januari, när vi startade, vad detta året skulle föra
med sig för oss alla. Men samtidigt
som det försvårat för oss att mötas
för att dela erfarenheter och Reiki
så har denna Covid-19 pandemi
satt fingret på det viktiga arbete vi
kan göra och gör. För oss själva
och våra medmänniskor.

vi delat och tagit emot Reiki. Vi
har också försökt att ta till oss
den digitala världen och erbjudit Reiki-möte via Zoom när
vädret inte varit så välvilligt.
Tyvärr känns det inte som om vi
som medlemmar är riktigt redo
för att mötas digitalt utan föredrar våra fysiska möten.

Nu är frågan—hur går vi vidare?

Nästa möte blir därför i Reikiklinikens lokaler den 19 oktober
med drop-in från 17:00 och
start av Reiki kl 18:00.

Under våren och sommaren har vi
kunnat genomföra ett antal möten
utomhus i den lilla oas som skogen
bakom Observatoriet i Slottskogen
erbjudit. Det har varit fantastiskt
att få vara i naturen bland råddjur,
ekorrar, harar och trollsländor när

också genomfört en del förändringar i facebook där vi lagt upp
en sida för föreningen samt en
sluten medlemsgrupp. Gruppen
som skapades upp hösten 2019
under arbetet som ledde fram
till föreningens start har stängts
ner.
Men vi behöver dina synpunkter för att sätta riktningen
framåt så Hör av dig!
Du når oss alltid på
info@reikiringenivast.se

Under våren och sommaren har
vi lanserat vår hemsida
www.reikiringenivast.se. Här
hittar du alltid uppdaterat kalendarie, kontaktuppgifter och
medlemsinformation. Vi har

Kalendarie
Tider och hållpunkter:
19 oktober
17:00—18:00 Drop-in/fika
18:00—ca 19:30 Reiki
Resterande möten 2020:
23 november
17 december, julavslutning

Nästa årsmöte är planerat
till 21 mars 2021
(vårdagjämningen), kl 10.

Reikimöten planeras under
2021 till den 11:e varje månad för att få kontinuitet
men samtidigt variation på
veckodagar.

Å r g å n g

1 ,

N u m m e r

2

Sida

2

Medlemsavgifter
Medlemskategori Kriterier

Förmåner

Medlemsavgift

reiki-möte

Ordinarie medlem Diplomerad i Reiki 1, Subventionerade Reikimöten, medidär Usui Reikitationer, föreläsningar. Rösträtt från
energin finns med
15 år.
som grund.

400 kr/år

60 kr möte

Familjemedlem

200 kr/år

Som kategori 1, samt Samma som kategori 1.
mantalskriven på
samma adress som
ordinarie medlem.

Stödmedlem

Rätt att delta till ordinarie pris i de
aktiviteter som inte kräver Reikiutbildning.

Avgift

20 kr fika

60 kr möte
20 kr fika

100 kr/år

140 kr möte
20 kr fika

Medlemsavgifter betalas årsvis.
Undantaget är ny medlem som ansluter sig första gången. Då betalas avgiften för inträdeskvartalet plus årets resterande kvartal. (Gäller ej stödmedlem.)

Nytt!
Reiki-Ringen i Väst samarbetar med Förenade Reikiförbundet i Sverige och har därför en ömsesidig medlemsrabatt vid medlemskap i båda föreningarna. Om du redan är medlem i en av föreningarna får du 25% rabatt på medlemsavgiften du betalar till den andra föreningen. Dessutom kan du kontakta den första föreningen och visa upp
att du ingått medlemskap i den andra föreningen och får då återbetalt 25% av den årsavgift du redan betalat.

Den 17 oktober bjuder Reiki-kliniken in till ”Föreläsning,
meditation och prova-på”.

Kontakta oss!

Webb: www.reikiringenivast.se
e-post: info@reikiringenivast.se
Facebook: Reiki-Ringen i Väst

