Nu har vi haft ett sommarmöte!
Så har sommaren kommit och det med råge. Vi hade lovat att lägga upp höstens program i början
av Juni månad. Tyvärr så kunde vi inte infria det. Anledningarna var egentligen inte så många eller
rättare sagt, det är bara en anledning.
Det var att vi behövde få svar från alla dem förfrågningar som vi lämnat till intressanta människor
som vi ville skulle besöka oss i höst till våra olika aktiviteter.
Vi hade en medlemskväll den 17:e maj 2016:
Vi hade en medlemskväll där vi bjudit in Ann Ahlgren. Ann Ahlgren arbetar med änglar och håller
föreläsningar, kurser, mm. Hos oss hade hon två olika aktiviteter och föreläsningar. Samt vara med
på det efterföljande mötet vi hade efter vårt gemensamma fika.

Läs mer om Ann Ahlgren på hennes hemsida: http://www.anglavingar.com/se
Vad har vi i styrelsen kommit fram till under våren och sommarens möten:
Vi har samlat in frågeformulär som vi delade ut på Sundsvalls Hälsomässa i vintras och som vi kollat
igenom. Vi har kommit fram till att önskemål från gamla medlemmar, nya medlemmar och
icke medlemmar att vi behöver bredda oss mera. Vi behöver beröra flera områden kring det spirituella och fördjupa oss i dem.
Här nedan är det några punkter vi kommer arbeta intensivt med under sommaren och hösten.
- Seanser, vi har flera intressanta namn som vi har dialog med.
- Slutna Medlemskvällar, endast för medlemmar.
- Öppna Medlemskvällar, där vi hoppas intresserade vill komma på våra öppna medlemsdag/kvällar
- Föreläsningar, många intressanta namn på föreläsare och ämnen har vi.
- Prova-på-dagar, bjuda in olika spirituella människor/ företag som låter oss pröva
- Kurser, många intressanta kurser och kursledare har vi knutit till oss.

Klart och bestämt är att vi fortsätta med våra Medlemskvällar ( slutna & öppna )
Medlemskvällar ( Sluten )
Startdatum: 6:e September
När: Första tisdagen i månaden.
Plats: Gamla Karlebyvägen 17h , Härnösand
Klockan: 18.00 - 21.00
Program/ aktivitet: Programmen utformas tillsammans med våra föreläsare / gäster.
De slutna medlemskvällarna är för de som redan är medlemmar. Det blir vår mötesplats dit vi kan
komma och ta en fika och umgås. Program/aktiviteter i samband med medlemskvällar är inte spikade ännu. Vi kommer annonsera om vad som kommer att ske på respektive medlemskväll/ aktivitet.
………………...
Medlemsdagar ( Öppen )
Startdatum: 28:e Augusti
När: Sista söndagen i månaden.
Plats: Gamla Karlebyvägen 17h , Härnösand
Klockan: 15.00 - 18.00
De öppna medlemsdagarna är givetvis också för medlemmar som kanske vill titta in och ta en fika
och umgås . Syftet är att ha ett öppet forum/ mötesplats dit man kan gå om man är lite nyfiken på
det spirituella.
………………...
En röd tråd:
Vår historia är vår röda tråd och utifrån den röda tråden gör vi ett avstamp och utvecklar och samtidigt behåller den starka själ som finns i föreningen. För att förena historia och nutid så behöver vi
både gasa-och-bromsa. Dvs. Vi behöver lyssna till vad föreningen vill berätta för oss, för i vår historia finns även vår framtid.
Det arbetet har vi påbörjat och vi läser igenom gamla dokument, gamla urklipp och haft samtal med
tidigare ordföranden Gretel Alexandersson.
Det finns så mycket som vi behöver bevara och det finns så otroligt mycket fina saker som är gjorda
sedan tidigare, men som man inte längre gör. Många av dessa saker man inte längre gör, återfinns
som starka önskemål från vår enkätundersökning.

” I vår iver att vara tillags eller vilja utvecklas, gör att vi i nutid ibland glömmer vår historia. Det är
vår historia som format oss till de vi är. Vi stannar upp känner efter vilka behov jag har just nu . Vi
väljer ofta att lyssna utåt, vad andra tycker, vi borde oftare lyssna inåt, för där finns alla svaren för
oss ”
Vi återkommer snart med Höstens program.
Ha en fortsatt trevlig sommar alla så syns vi när hösten börjar nalkas!!
Med vänlig hälsningar Helene Magnusson Ordförande

