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Glædeligt vintersolhverv og julehøjtid!  

Det er en af de klare december nætter tæt på vintersolhverv – hvor lyset står 

parat til at fødes – ud af mørket – på årets længste nat.  

En stund, hvor freden pludselig indfinder sig – her midt i juletravlheden –  

gennem en taknemmelig følelsen af - at være en lille brik – i et enormt univers! 

Vi får nu, gennem fejring af højtiderne, muligheden for at åbne vores hjerter for 

lyset – og modtage det nye år med kærlig forventning!   

 

Kort orientering 

Halvåret har været travlt, med venteliste – fra januar er der mulighed for at 

tage enkelte nye ind. ”Gamle” klienter opprioriteres. 

 

Klinikken i Vestergade fungerer som en hyggelig ramme omkring mine 

kerneydelser: terapier, coachinger og supervisioner. 
Jeg lejer fortsat klinikken ud til psykoterapeuterne Helle Løbner 

www.hedeagerogloebner.dk med speciale i SE chok / traume terapi og Inge-

Marie Vikmann med speciale i parterapi 

www.vikmannterapi.dk . -  Begge er åbne for at modtage nye. 
 

Sundhytten v/Fåborg fungerer ligeledes optimalt – både for dem der kommer i 

bil og dem der vælger at gå langs Sundet. Kerneydelserne: terapi, coaching og 

supervision er de samme – men jeg tilbyder her ½ time ekstra til samme pris – 

for at skabe plads til nærværet med naturen. 

 

 

Du ønskes en velsignet jul - samt et kærligt og glædesfyldt nyt år! 

 

Tak for det følgeskab jeg har haft med flere af jer, gennem året der gik – og for 

interessen for at modtage mit nyhedsbrev  

 

 

Ønsker du at framelde dig nyhedsbrevet, så send en mail til anne.strange@mail.dk 
 
Anne Strange MPF 
Vestergade 39 4.sal, 5000 Odense C 
Prices Havevej 39, Kaleko, 5600 Fåborg 

Tlf. 66 10 00 88 / 23 23 46 88 
www.anne-strange.dk 
anne.strange@mail.dk 
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