
Grevieby den 30 maj 2006 

 

I vårt föregående brev trodde vi att kylan hade börjat ge med sig, men efter en rekordkort vår då vi 

njöt av värmen i början av maj och alla vårblommor tävlade om att få visa upp sin prakt har vi 

återigen fått flytta inomhus och söka värmen vid brasan istället för i solen. Men – det är grönt och 
grannt utanför fönstret och det ser väldigt inbjudande ut även om man snabbt går in igen efter 

morgonpromenaden. 
 

På Bjäre Kultur och Meditationscenter har vi ändå försökt hitta ljusglimtarna och se det positiva i 
omslaget och ett sådant positivt uttryck har varit att vi nu snart kommer att lägga ut vårt lånebibliotek 

på nätet för er alla att ta del av. Vi hoppas att det skall inspirera och att ni kanske finner någon bok ni 

sökt. 
 

Vi fick också riklig med tid att förbereda oss inför de två stora högtider som redan passerat – 
fullmånen i Väduren och Wesakhögtiden. Nu närmar vi oss den sista av årets tre stora högtider: 

Världsböndagen, som i år infaller söndagen den 11 juni då vi tillägnar hela dagen i meditation och 
samtal. Vill du veta mer - kontakta oss för närmare information. 
 

Vill du enbart delta vid meditationen möts vi kl 19.00 när vi firar månadens solhögtid och mediterar 

över tankekornet ”Jag igenkänner mitt andra själv och i dess avtagande växer och glöder jag” Den 

exakta fullmånen infaller kl 20.04 svensk tid. Varmt välkommen till Grevie, Kyrkbyvägen 7. 
 

Under månaden håller vi också öppet hus med Planetary Healing varje torsdag. För tider se 
kalendariet. Även om vi för det mesta befinner oss här de angivna dagarna och tiderna vill vi gärna att 

Du ringer oss om Du inte varit här på ett tag, för att försäkra Dig om att inga förändringar skett, så 
att Du ej behöver mötas av en låst dörr. 
 

På vårt kalendarium vill vi göra dig uppmärksam på de *-märkta dagarna. Dessa dagar firar vi gärna 

på centret, många av dem FN-dagar. På hemsidan finns en länk till mer utförliga texter om FN- 

dagarna. Välj svenska flaggan för komma till den svenska startsidan, välj sedan Aktuellt. 
Vi önskar dig allt gott tills vi hörs igen! 
 

Läs våra tidigare månadsbrev>> 
 


