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Så går vi mot höst, fyllda av allt sommaren gett oss. Hösten har sin alldeles speciella ton och lockelse 

med en skärpa i luften som ger större vakenhet och närvaro för att ta emot all den skönhet och all 

den klarhet som nu sköljer över oss. En klarhet som blir allt viktigare för att förmå att ta till sig allt 
som sker i en värld där vi numera vet vad som händer på andra sidan jordklotet lika snabbt som det 

som sker runt knuten.  
 

Sedan vi senast skrev har vi firat solhögtiden i Jungfrun då vi träffades en heldag i ett strålande väder. 
Vi har också firat den Internationella Fredsdagen samt höstdagjämning. Även om vi numera inte 

ställer om våra klockor när den verkliga höstdagjämningen sker utan gör det i samklang med våra 

bröder och systrar i EU, så upplever nog många med mig en balanspunkt just omkring den tid när 
höstdagjämningen infaller och dag och natt är lika långa. Vid den tiden flyttar vi oss också in i Vågens 

tecken. Den balanspunkten vill vi ta till vara med att firar solhögtiden i Vågen. 
 

Sedan sist har vi också upplevt omskakande händelser där många drabbats hårt både av naturens 
krafter och människans och där det blir alltmer tydligt hur mycket av det som sker, faller tillbaka på de 

val, eller ibland icke-val, vi som mänsklighet gör. Vi tänkte därför ta upp just Val – Vägval som ett 

tema för den kommande solhögtiden i Vågen. 
 

Eftersom den ingående fullmånen i Vågen infaller på en söndag 16 oktober firar vi med en heldag och 
vi önskar dig varmt välkommen att dela denna dag med oss mellan 10.00 – 15.00, då vi inbjuder till 

meditation i stillhet och rörelse, föreläsning och samtal, god lunch och avsluta med meditation. Du 
finner inbjudan till dagen under månadsmeditationer – Vågens tecken. Önskar du enbart närvara vid 

månadsmeditationen är du välkommen ca 14.20-15.00 

 

Förutom månadsmeditationen inbjuder vi som vanligt till meditation och Hel-ande varje vecka. 

Torsdagar träffas vi jämna veckor kl. 16.15 och ojämna kl. 19.15. för att Hela Planeten - Planetary 
Healing. Alla är varmt välkomna, räkna med ca 30 minuter. Onsdag eftermiddag kl 13.30-15.30 står 

dörrarna till Café M öppna – Mötesplatsen Med Medmänsklighet, Möjligheter, Matnyttigt o Mycket 
Mera. Stannar du kvar till 16.00 är du välkommen att själv prova en stunds healing mellan 16.00-

18.00 eller komma någon lördag mellan 10.00-12.00. 
 

För att inte behöva mötas av en låst dörr ber vi dig ringa centrets telefon 0431-202 05 för att försäkra 
dig om att vi har öppet. På telefonsvararen meddelar vi alltid (obs ibland samma dag) aktuella tider 

och alla förändringar. 
 

Oktober månads kalendarium bjuder också på flera intressanta föredrag där vi bl.a. gästas av Sture 

Naesström som berättar om Axel Munthe, Kicki Bobacka som talar om Medborgarlön och Sebastian 
Amseldus som ger en introduktion till Esoterisk Filosofi.  
 

Under augusti och september provade några av oss på att dansa Salsa på centret – en dans som 

innehöll allt vad som hör denna tid till – glädje, rytm och centrering – så till nästa sommar kommer vi 
att återupprepa stunderna. Då fick vi även kontakt med Stödgruppen för uppbyggnad av en hälsofarm 

i Kenya som initierats och drivs av Ewa Renström. Bjäre Kultur och Meditationscenter kommer att 

stödja detta arbete bland annat genom att sälja hantverk från kvinnogruppen i Kenya. 
 

I september kontaktades vi också av Ann Margreth Gudmundson som kommer att hyra hos oss under 
hösten och nu välkomnar till ett föredrag på tisdag den 4 oktober inför en kommande drömkurs. 
 

Vi vill också göra dig uppmärksam på de *-märkta dagarna på kalendariet där vi under oktober månad 

kommer att alltmer uppmärksamma dessa dagar på centret samtidigt som vi kommer att påbörja 
införandet av länkar till mer utförliga texter om dessa dagar på hemsidan. Även andra länkar som vi 

funnit värdefulla kommer successivt att införas på hemsidan liksom ändringar och rättelser. Vi vill 

gärna ta del av dina förslag, önskemål och synpunkter. 
 

Lev väl tills vi hörs igen! Vi önskar dig allt gott. 
Från oss alla på centret i Skälderviken 

 

Vill du besöka oss är adressen Barrvägen 9 – hörnan Bjällerödsvägen 4C i Skälderviken – Ängelholm, 

telefon 0431-202 05. Stiftelsens säte har adress Kyrkbyvägen 7 i Båstad. 


