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Så nalkas vi kalenderårets sista månad och går ännu djupare in i mörkret innan vi vid 

midvintersolståndet återigen vänder tillbaka till ljuset. På vår vandring runt zodiaken har vi nu tagit ett 

kliv in i Skyttens tecken där vi ständigt söker nya mål. Det kommer nog också att vara temat för oss 
på Bjäre Kultur och Meditationscenter när vi nu skall sätta nya mål för det kommande kalenderåret. 
 

Till det tänker vi ta god hjälp av Skyttens energi som med iver och förväntan inriktar sig mot nya mål 

och när vi möts vid månadsmeditationen den 14 december skall nog de flesta planerna ligga klara 
inför den kommande högtiden som har sin början den 21 december och pågår fram till den 28 

december. 
 

Denna veckolånga högtid sker bara vart sjunde år och uppmärksammas av många grupper runt hela 

världen. Här på Bjäre Kultur & Meditationscenter har vi beslutat oss för att fira den litet extra genom 
att inbjuda till tre meditationer under veckan – nämligen den 21 och 28 december kl 19.00-20.00 

samt den 24 december kl 12.00-13.00. Den 31 december är det sedan dags för den årliga 
Fredsmeditationen kl 13.00. I år kommer vi eventuellt att ha en Fredsmeditation även i Grevie Kyrka. 
 

Förutom detta så kommer såväl Planetary Healing, Café M och Helandestunderna att följa sin vanliga 

rytm under hela december månad, med Planetary Healing varannan torsdag kl 16.15-16.45 (jämna 

veckor) och kl 19.15-19.45 (ojämna veckor). Café M är öppet varje onsdag mellan 13.30-15.30 där en 
stunds avkoppling kan följas av healing mellan 16.00-18.00. 
 

Helandestunderna erbjuds också varje lördag under månaden mellan 10.00-12.00 och det gäller även 

julafton och nyårsafton. 
 

Alla ovanstående tider vill vi hålla öppet för dig, men för att inte behöva mötas av en låst dörr ber vi 
dig ringa centrets telefon 0431-202 05 för att försäkra dig om att inga förändringar skett. På 

telefonsvararen meddelar vi alltid (obs ibland samma dag) aktuella tider och alla förändringar. 
 

Slutligen vill vi göra dig uppmärksam på de *-märkta dagarna på kalendariet. Det är framförallt FN-

dagar som vi följer och uppmärksammar på centret. På länksidan finns en länk till mer utförliga texter 
om dessa dagar. Välj den svenska flaggan för komma till den svenska startsidan och därifrån väljer du 

Aktuellt. 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! 
 

Besök gärna, om du har möjlighet, centret på Barrvägen 9 – hörnan Bjällerödsvägen 4C i Skälderviken 

– Ängelholm telefon 0431- 202 05. 

 


