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Ledare

Ny redaktion!
Från och med det här numret har Mimers Källa en ny
redaktion. Som alla goda ting är tre, har vi en trehövdad
redaktion bestående av idel värmlänningar. Förutom den
charmiga dialekten, är värmlänningar kända för påhittighet
och berättarkonst. Fredrik Lövhall har erfarenhet från
Chalmers kårtidning Tofsen, Edward Rosén är något
av ett inventarium i Mimers Källa som korrekturläsare
sedan 2009, och Bruse Persson, ansvarig utgivare och
samfundsordförande, har gedigen erfarenhet av att få
saker gjorda. Så småningom kan den här triaden ta
över världen, så länge vi befinner oss inom budget!
För den visuella biten, layouten, står Suvi
Andersson. Vi är mycket glada över Suvi och
kan knappt hitta tillräckligt stora ord att
beskriva vår uppskattning av det jobb hon gör.
Suvi är den enda inblandade som inte är från Värmland,
däremot har hon finskt påbrå.
I tidigare årgångar av Mimers Källa har det varit ömsom
redaktör’n, ömsom ordförar’n, som haft uppgiften att skriva
ledare. Detta har stötts och blötts mellan Bruse Persson
(ordförande sedan årsting -17) och Edward Rosén (t.f.
redaktör sedan nov. -17) och det har enats om holmgång
om saken. I väntan på holmgång, hoppas vi att ni får en
trevlig läsning av årets andra nummer av tidningen!
Hälsningar, redaktionen

Vill du komma i kontakt med andra samfundsmedlemmar via sociala medier?
Välkommen till vår interna facebookgrupp! För att gå med, fyll i enkäten här:
Länk
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Vad är heligt?
Min svärmor var präst i Svenska Kyrkan.
Efter att hon dött, undrade jag vad vi skulle
göra med hennes kaftaner och kragar.
Jag tänkte att det är heliga föremål, heliga
symboler för hennes ämbete. Särskilt
kragarna. I slutänden har de blivit liggande
i en kartong, men jag fick veta att de brukar
kastas eller ges bort till en annan präst.
Efter hennes bortgång har jag haft många
tankar. Bland dem finns en stor: vad är
heligt?
Jag frågade min dåvarande sambo, som
är ateist, ”om jag dör, vad skulle du göra
av mina altargrejer?”, och hans svar kom
snabbt. ”Jag skulle packa ner dem varsamt i
en kartong och ge den till Martin (Domeij).
Han skulle veta bäst vad som bör göras.”
Bättre svar kunde jag inte fått.
Vad gör ett föremål heligt? Måste det vara
ceremoniellt helgat? Måste det vara ett
naturligt material? På mitt altare nu har
jag väldigt disparata saker. Jag har den där
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pinnen som ”ropade på” mig att plocka upp
den, på väg till en blotplats. Jag har hornet
som en god vän gav mig; jag har symboler
för mina närmaste. Men jag har också ett
par saker jag gjort själv, av plastpärlor.
Precis sådana pärlor väl vi alla trätt
halsband av som små. Om jag pärlat mig
ett svärd och en sköld, som symboler för
självdisciplin och styrka i ”självet”, är de lika
heliga som min Sunna i terrakotta?
Om jag pärlar en regnbåge och ett horn,
som ”gudabild” för Heimdall, kan jag
ta med den på nästa blot och ställa den
bredvid alla bilder, stöttor, och symboler
i naturliga material? Är det uppsåtet, eller
materialet som avgör?
Inställningen till den här frågan skiljer sig
säkert från hedning till hedning. Tack och
lov är vi lika disparata som föremålen på
mitt altare. Men det kan vara något värt att
fundera över.
Edward Rosén

dikt

Skrömt

HVa Skrömt ä?

är fråger di va Skrömt ä!

Va Skrömt ä?
Dä ä te fråge dumt:
Ja, vell I se va Skrömt ä,
va Skrömt ä, va Skrömt ä,
så vänt te dä blir skumt!
För än e dä små gôbber,
som feschler bak mä stôbber,
dä söker gömt, gömt, gömt!
Å än bakôm en bôske
ett kvennfôlk mä a rôske
te rygg, dä ä Skrömt, dä ä
Skrömt.
Å än ä dä ett skimten,
ett flämten, ett glimten,
dä lyser vitt, vitt, vitt,
dä ä små vite töser.
som danser bak mä röser,
di titter ut, titt, titt.
Å än så ser en syner
tå horn å tå tryner,
dä grömter grömt, grömt, grömt.
Men en ska inte titt nô,
för da så blir dä itnô,
nä inte dä minste tå Skrömt.
Va Skrömt ä, va Skrömt ä?
Jo dä ä allt, sôm dömt ä,
ja allt sôm Gu ha dömt,
ja allt, sôm Gu ha dömt te
å skrömte å skrömte
i ävie tier, ä Skrömt!
Gustaf Fröding
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Dharma - eller att uppfylla en religiös plikt
I hinduism och buddism finns begreppet
”dharma”, som kan förklaras som ”helig
plikt” eller ”kallelse”. Allt har ett dharma;
eldens dharma är att brinna, vindens är att
blåsa. Varje människa har också sitt eget
dharma, som man kan söka efter genom
hela sitt liv utan att finna, men ändå måste
göra så gott man kan för att uppfylla.
Bonnier Utbildning har en bokserie om
världsreligionerna, och i boken om hinduismen definieras dharma kort med tre
betydelser.
”religionen”
”skepnadernas form så som de återfinns i
universum och den kraft som bevarar dem”
”den egna personliga plikten - att uppträda
rättfärdigt och att uppfylla sina åtaganden
gentemot familj, samhälle och Gud.”
I de tre betydelserna ser jag det seden är för
mig. Det religiösa utövandet i bloten och
vardagen; att se heligheten i livet, universum, och allting; och att leva med ärlighet
och sannhet.
För många år sen nu slogs jag av en insikt.
Det finns inte en universell ”meningen med
livet”. Vi har alla varsin. Och meningen med
mitt liv, formulerade jag då som ”att hjälpa
andra med vad jag kan”, som att hjälpa kompisar att flytta eller passa deras barn, eller ge
väganvisning till en främling på stan. Insikten och kunskapen har mognat. När jag lärt
mig begreppet ”dharma” förstod jag att det
är vad jag menat hela tiden. Jag har en helig
plikt att uppfylla.
”Jag lär och lär ut.” Något jag sagt ofta, som
svar på ”hur visste du det?” när jag hjälpt
med ett problem eller givit någon kuriosa-
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fakta om något. Jag lär och lär ut som ett
sätt att hjälpa andra. Man har sagt till mig,
sedan jag var barn, att jag borde bli lärare.
Jag vill inte vara lärare. Det spelar ingen roll
om jag vill vara lärare.
Att vara lärare är att förhäva sig. Att medvetet ställa sig i blickfånget och få folk att
lyssna på vad en säger. Att ta plats med en
självklar auktoritet. När jag var ung kunde
jag göra det; men åren, och Havamal, har
lärt mig ödmjukhet. Här vers 6:
Över sitt förstånd
skall man stolt ej vara,
fasthellre i väsendet varsam!
När en klok och sluten
kommer till gården,
sällan den försiktige sig skadar,
ty osvikligare vän
man aldrig får
än mycket mannavett. (övers. Brate, 1913)
Jag har övat på att förhäva mig. Jag studerar
på Komvux, och har flera gånger under
vårterminen, i flera av kurserna, fått ta
penna och förklara något för klassen. De
säger att jag ser naturlig ut när jag står vid
tavlan, skriver, ritar och berättar. De säger
att jag borde bli lärare. En lärare har fått
frågor som hon bollat vidare till mig med
orden ”det här kan du mer om”. Hon har
inför kollegor och folk från Göteborgs Stad
skrutit om mig, att jag lärt henne saker. Hon
vill ha mig som kollega.
Jag viker mig. Jag förstår varthän jag blir
knuffad, och jag har slutat neka. Att vara
lärare kan vara mitt dharma.
Edward Rosén

rådet svarar

Rådet svarar: Vilken av årets högtider
är viktigast för dig personligen?
Lucas Ericson
Jag tycker att
den viktigaste
högtiden är
(den hedniska)
julen. Då kan
man lägga det
negativa under
den gångna
tiden bakom
sig och kan
fortsätta med
och dra lärdom
av det positiva. Det inger en tydlig känsla
av början på något nytt och avslut av något
gammalt.
Per Lundberg
Alla åtta
årsbloten är av
vikt och hållet
samman året som
ekrar på ett hjul.
För mig så är det
svårt att välja en
därav. Disablotet
i februari är
nog i så fall det
årsbloten som jag
berörs av mycket
då den subtila
början på äringen
är mycket skön.

Elli Jobring
För mig är
det alvablotet
som är det
viktigaste
blotet. Innan
jag började
fira alva
saknade jag
en tradition
runt den
perioden. Det
är också en tid
på året när livet ofta känns lite extra ensamt
och svårt, att samlas i goda vänners lag och
minnas de som har gått hädan skänker tröst
i höstmörkret. Alvabloten blir också många
gånger mer personliga än andra blot, vilket
jag upplever skapar ett starkt band mellan
dem som blotar. Många fina samtal har följt
efter alvablot genom åren.
Lars Tyllered
Den nästkommande. Och känns den inte
viktigast så hoppar jag över den tills det
kommer en som känns viktig.
Emma Hernejärvi
Vårblotet i Uppsala är ingen traditionell
högtid kanske, men är personligen viktig för
mig. Första blotet jag någonsin var på, var
nämligen vårblotet i Uppsala 2008.
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Skolväsendet – hedniskt eller kristet?

D

en nuvarande svenska skolan
har inte uppkommit genom ett
vakuum, utan bär i sig traditioner
från tidigare skolsystem både i
Sverige och i andra länder. Här
kommer jag att visa på spår av dessa
traditioner från antiken till idag.
Särskilt fokus kommer att läggas
på den religiösa bakgrunden till
utbildningens pionjärer, och vilka
spår av religion det finns i svensk
skola idag.
Skrivkonstens gudinna
hette Nisaba
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De tidigaste skolorna
uppstod i Sumer ca 5000
år sedan. Undervisning i
skolliknande miljö hade
inte behövts i ett samlaroch jägarsamhälle, där
antagligen varje barn lärde
sig det viktigaste i livet
direkt från familjen. Men
med stadstaterna uppstod
diversifiering av yrkesroller: handelsmän,
soldater, jurister, bönder, och skrivare
är några av dessa specialiserade yrken.
Skolorna i Sumer lärde ut skrivkonst, och
förmågan att läsa och skriva sågs som
en gåva från gudarna. Sumererna var
polyteister, och ansåg att gudinnan Nisaba
var skrivkonstens beskyddare. Skolan var
organiserad med klasser som samlades i
särskilda lärdomslokaler (s k tavelhus), och
eleverna fick lära sig av en lärare. Denna

grundläggande struktur med skolbyggnader,
elever och lärare finns kvar än idag.
Låt oss hoppa framåt i tiden. De antika
grekernas skriftsystem uppfanns, med
inspiration av feniciernas skrift, ca 3000
år sedan. Även grekerna hade skolor, men
det var nästan uteslutande pojkar och män
från överklassen som hade tillgång till
denna utbildning. Redan 2500 år sedan
formulerades en läroplan, bestående av
retorik, grammatik och logik. Det skulle
också ingå en fysisk fostran, där pojkarna
förväntades idrotta som del av sin uppväxt.
Senare formulerades läroplanen om till
att inkludera 7 ämnen, uppdelade i två
halvor: trivium (grammatik, retorik, logik)
och quadrivium (aritmetik, geometri,
astronomi, musik).

Ä

ven antikens greker var polyteister,
så även deras kända filosofer som
Sokrates, Platon och Aristoteles. Men precis
som i Sumer var inte religion i sig en del
av läroplanen. Den grekiska polyteismen
var antagligen så stor del av det dagliga
livet, att inga unga behövde förhöras på
grundläggande mytologi av sina lärare. Men
när romarna blev inspirerade av grekiska
skolor för sin eget utbildningsväsende,
ingick bland annat grekisk litteratur i den
romerska skolan, tillsammans med filosofi,
grekiska och (igen) retorik och grammatik.
Härmed spreds och bevarades grekisk
litteratur, så som Illiaden. Även i våra dagar
läses åtminstone utdrag från antik grekisk
litteratur, i svensk översättning, som del
av litteraturhistorian i svenskämnet. Detta

introducerar svenska ungdomar till antika
gudar och hjältar, och möjligen en världssyn
som är annorlunda från den rådande
monoteistiska.

Kan hednisk utbildning vara värdefull
för kristna?
När Rom bytte officiell religion till
kristendom, uppstod ett problem – hur
förhålla sig till utbildningsväsende och
äldre kunskap framtaget av hedningar?
Lösningen blev att fortsätta inkorporera
gammal kunskap, men komplettera med
biblisk historia. När Västrom föll, fortsatte
kyrkan att ta ansvar för utbildningen. Med
kristendomens spridning kom skolväsendet
även till Sverige, innan 1200-talet fanns det
inga ordnade skolor i landet. Kunskapen
om exempelvis runor och navigering hade
antagligen lärts ut av kunniga till sina barn
eller lärlingar utan officiella lärare eller
skolbyggnader.

D

en utbildning som fanns under
kristen medeltid i Sverige var knutna
till kyrkorna, i form av domskolor och
klosterskolor. Stadsskolor, riktade till
borgarnas barn, var mer sekulära. Den
medeltida undervisningen utgick mycket
från innantillinlärning, och den stora
massan hade inga förväntningar på sig
att bli läskunniga. Skolan började vid
7 års ålder, vilket även var åldern då
konfirmationen skedde vid den tiden.
I samband med reformationen, där
Bibeln sågs trons fundament, spreds
krav på läskunnighet. Det viktigaste
läromedlet var Luthers Lilla Katekes. När
undervisningsplikten infördes 1723, blev
det ett krav för allmänheten att kunna
läsa den Lilla Katekesen. Därmed var

läskunnigheten spridd i Sverige redan
införandet av folkskolan 1842, som krävde
att varje socken hade en skola.
1800-talets folkskola prioriterade
läsning och skrivning samt
kristendomsundervisning. Skolan utgick
från en läroplan där fostran utgick från
gudsfruktan och nationalism, för att
förhindra ”moraliskt förfall”. Samtidigt hade
upplysningsidéer börjat spridas till Sverige.

Långsam sekularisering av skolan

Även om kontrollen av skolan under
1900-talet gled över till den sekulära staten
och kommunen, istället för församlingen
eller domkapitlena, så gick sekulariseringen
långsamt. Först 1930 upphävdes rätten för
kyrkoherdens rätt till ordförandeskapet i
kommunala skolstyrelser. Fram till 1968
var det samma minister som hade ansvar
för både kyrko- och utbildningsfrågor:
ecklestiastikministern. 1969 flyttades
kristendomsundervisningen in i det
nyskapade religionsämnet.

Ä

n idag står det i läroplanen för både
grundskolan och gymnasiet att
skolans värdgrund baserar sig på ”den etik
som förvaltas av en kristen tradition och
västerländsk humanism”, trots att skolan ska
vara icke-konfessionell. Antalet friskolor har

t
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t
ökat kraftigt sedan friskolereformen 1992,
och 2013 fanns ca 70 religiösa friskolor,
med kristendom vanligaste inriktning.
Med den senaste läroplanen för gymnasiet
har också kristendomen igen lyfts fram
som särskilt viktig del av Sveriges kulturarv
inom religionsämnet, medan t ex sumerisk,
grekisk eller nordisk polyteism inte alls
nämn i läroplanen för religionskunskap för
gymnasiet. Det lilla som svenska barn och
ungdomar får höra om nordisk mytologi
brukar i regel avhandlas antingen som del
av mellanstadiets historialektioner om
järnåldern (även om mytologi och relgion
inte nämns specifikt i läroplanen), eller i
form av isländsk litteratur i avsnittet om
litteraturhistoria i gymnasiet.

Avslutning

Den svenska skolan, trots en stegvis
sekularisering av både samhället och
utbildningsväsendet, har fortfarande
kvar rester från dess kyrkliga historia.
Bland annat betonas än idag att skolans
värderingar baserar sig på kristen etik,
och kristendomen har en särskild plats i
religionsundervisningen. Under en lång var
utbildningen i Europa, och så även Sverige,
sammankopplad med kristna kyrkors
struktur. Därefter har den sekulära staten
och kommunerna tagit över allt mer av
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ansvaret. Detta trots att de första skolorna,
som formade synen på skolan som något
skedde i särskilda byggnader för ändamålet,
ledda av en lärare som lär ut hur man
läser, skriver, räknar och talar övertygande,
grundades av polyteister i stadsstater.
Material ända från antika Grekland, i form
av bland annat retorikterminologi och
grekisk litteratur (i svensk översättning)
finns dock i begränsad mängd kvar i den
svenska skolan.

F

ör den aktiva hedningen med barn
i skolåldern kan det vara klokt att
hemma komplettera skolundervisningen,
som ofta framställer polyteistiska
naturreligioner som utdöda, om dessa
nämns alls. En del skolor är också glada
över att få besök på religionskunskapen
från religiösa som vill berätta om sina
traditioner, så länge det inte handlar om
okritisk mission.

K

om ihåg: Skolväsendet må ha tagits till
Sverige av kristna, men skolan som
institution i Europa och Mellanöstern har
rötter i förkristna samhällen. Kanske är det
dags att försöka stryka de där bitarna om
kristendomens särställning i läroplanen och
kristen etik i skolans värdegrund?
Emma Hernejärvi

Traderande i modern tid
En kompis till mig är ateist, men kulturellt
intresserad, och blotar därför med oss i
Forn Sed Göteborg. Ibland återberättar jag
gamla myter för honom. Jag tror att det är
ett bra sätt att föra det vidare, att lära ut
kunskaper om berättelserna. Jag berättar
för honom på modernt språk, även om han
mycket väl förstår det gamla, högtravande.
Så återberättar jag Vaftrudnersmal:
”I de första verserna träter Oden med sin
fru Frigg. Han vill dra och jiddra med den
här jätten, Vaftrudner, som det går rykten
att kan allt. Frigg ba’:
- Nä, vad ska du dit för?
- Men jo, jag vill kolla om han är så vis
som ryktet säger.
- Stanna du hemma, gubbe!
- Men, jo! Det blir kul!
- Okej, åk då!
Så Oden drar hem till jätten, och ljuger att
han heter Gagnråd. Jätten säger till honom

att komma in och sitta ner. Men Oden vill
inte sitta ner. Vaftrudner blir provocerad
och säger flera gånger till honom att sitta
ner. Men, efter att Vaftrudner förklarat att
förloraren blir av med huvudet, börjar de
battla visdom.
Vaftrudner, eftersom det är hans hus, börjar
fråga först, och Oden kan svaret på allt. Sen
byter de: Oden ställer frågorna. Sista frågan
är en som bara Oden kan svaret på, jätten
fattar vem han tävlar mot och viker sig,
besegrad.”
Att återberätta myter, är att gå tillbaka till
ursprunget, till när de berättades runt eldar
i byarna, innan skrift blev en grej. Varje
person har nog traderat med sin stil, sitt
ordbruk, innan en version slutligen skrevs
ned. Sen har översättare tolkat texterna med
sin egen stil. Så även om jag använder ord
som ”jiddra”, fortsätter jag en stolt tradition
sedan urminnes tider.
Edward Rosén
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Boktips

Röde Orm
Vite Krist
och

av Helge Ljungberg
ISBN: 91-7118-349-3
Om en lyckas få tag i ett exemplar av
biskop Helge Ljungbergs bok Röde Orm
och Vite Krist, är den väl värd att läsa. Ur
religionshistorisk och -psykologisk vinkel
går han på djupet i ämnet ”kristnandet av
Norden”. Ljungberg är som sagt biskop,
men han skriver sakligt och med respekt för
asatron och den kamp nordborna satte upp
mot den nya seden.
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Ljungberg har läst många gamla obskyra
manuskript och kan därför berätta
händelseförlopp ur flera olika vinklar; såväl
kristna som hedniska.

”Ska man söka efter ett år, då Sverige
blev kristet, måste det rimligen vara det
år då hednatemplet i Uppsala förstördes
och riksbloten upphörde. Flera källor
/.../ anger att konung Inge efter tre års
förvisning från Uppsala återvände dit och
att han därvid återtog makten genom att
dels sticka avgudatemplet i brand, dels
låta dräpa Blotsven.”
Skriften är utgiven av ett samfund, grundat
1771, vilket såg som sin uppgift att ”sprida
tjänliga böcker och skrifter om kristen
kultur och historia”. Trots detta, finns det
dock mycket för en enkel hedning att lära
sig i den.
Edward Rosén

Amuletter
Amuletter spelar en stor roll för
många troende. De kristna har sina
kors, judarna har sina stjärnor och
sikherna har sina knivar, till exempel.
Den vanligaste för oss sedare är ju
torshammaren. Men, en amulett kan
vara så mycket mer än så.

Ett eldstål för Freja, en kompass för att gå
i rätt riktning, en visselpipa för styrkan att
göra min röst hörd. Grönt för naturen, och
strukturen för Väven, som påminner om
att vi bara är trådar i helheten. Cirkeln för
årshjulet, och kunskapen att Jord kommer att
gå under och återfödas.
I ett samtal med en kompis som är
lärare, insåg vi att en penna också kan
vara amulett. En lärare bär med sig en
whiteboardpenna. Den som har pennan
är lärare. Jag upplevde en närmast magisk
förändring när min lärare första gången gav

mig en penna och sa ”jag tror att du kan den
här biten bättre än jag”. Under de få minuter
jag hade penna och stod framför klassen
och drog några ord på tavlan var jag rätt
man på rätt plats: jag var lärare.
Gammal folktro hade folk att bära med
sig hartassar för tur. Man har hittat dem
i ganska skilda kulturer,
som hos kelterna och hos
hoodooutövare i USA. De
senare har en hel del ritualer
kring precis hur tassen ska
anskaffas; månen måste stå i
rätt fas, haren måste skjutas på
en kyrkogård och enligt vissa
måste den skjutas med en kula
av silver och/eller av en skelögd
man.
En sällsynt spontanmutation hos vanlig
klöver kan ge den fyra blad. I västerländsk
tradition ska den hittas av en slump, för att
vara turbringande, men det finns farmer
i USA som odlat på mutationen och får
fram fyrklövrar långt oftare än vad som är
naturligt förekommande. Mytologin kring
Adam och Eva berättar att Eva plockade
med sig en fyrklöver från paradiset, vilken
lät henne förutspå faror. Fyrklövern är
fortfarande vanlig som logotyp, t.ex. för
4H-rörelsen och fotbollslaget Celtics.
Vad bär Du för amuletter?
Edward Rosén
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samfundsinformation
Samfundet Forn Sed Sverige är en rikstäckande organisation och för att nå ut
till medlemmarna har vi valt att dela upp landet i fyra administrativa regioner, som
kallas godeord. Dessa är Syd, Öst, Väst och Nord. Inom varje godeord finns gydjor
och godar som medlemmarna kan vända sig till för att få hjälp med till exempel
bröllop, namngivning och hugsvala (själavård).
Godeord Nord

Godeord Väst

Godar och gydjor
Linda Stiernberg:
linda.stiernberg@samfundetfornsed.se
Frejas blotlag,
linda.stiernberg@samfundetfornsed.se

Godar och gydjor
Martin Domeij,
martin.domeij@samfundetfornsed.se
Birka Skogsberg,
birka.skogsberg@samfundetfornsed.se
Markus Räv Skogsberg,
markus.skogsberg@samfundetfornsed.se
Blotlag:
Forn Sed Göteborg,
joel.grip@samfundetfornsed.se
Forn Sed Värm-Dal,
markus.skogsberg@samfundetfornsed.se

Godeord Öst
Godar och gydjor:
Henrik Hallgren,
henrik.hallgren@samfundetfornsed.se
Sylvia Hild,
sylvia.hild@samfundetfornsed.se
Emma Hernejärvi,
emma.hernejarvi@samfundetfornsed.se
Per Lundberg,
per.lundberg@samfundetfornsed.se
Blotlag:
Forn Sed Stockholm,
henrik.hallgren@samfundetfornsed.se
Forn Sed Uppland,
jorunnhouvenaghel@samfundetfornsed.se

Godeord Syd
Godar och gydjor
Än så länge har samfundet inte några godar eller
gydjor i godeord Syd. Till dess godeordet får egna
godar och gydjor ansvarar Henrik Hallgren från
godeord Väst för den andliga verksamheten.

Instagram
@samfundetfornsed

Hej medlem i Forn Sed Sverige!

Vi vill tacka för att du har betalat årsavgiften. Det är den främsta inkomstkällan vi har
i vårt samfund, och den ger oss möjligheten att fortsätta göra den forna seden levande.
Pengarna går till exempel till att skapa denna medlemstidning, utföra livsstegsriter så som
knäsättning och begravningar, samt ge stöd till lokala blotlag. Glömt att betala årsavgift?
Betala in 200 kr via plusgiro 51 91 25-9 eller med swish till nummer: 123 219 51 54.
Skriv ditt namn som meddelande, så vi kan lätt hitta dig i registret.
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Kallelser

Vårblot 2018
För 19:e gången så arrangerar vi

Det Stora Vårblotet

som vanligt vid Gamla Uppsala högar söndagen den
1 april 2018. Exakt klockslag är ännu inte bestämt, men
mer besked om det kommer framöver i Rune Hund, på
hemsidan och på vår Facebooksida.

Årsting 2018

Nästa årsting går av stapeln söndag 1 april 2018 klockan
16 på Fullerö handel, ca 5 km norr om Gamla Uppsala.
(Odensborg är tyvärr stängt pga mögelsanering). Vi ska
försöka organisera ihop gemensamma transporter. En
officiell kallelse kommer senare med mer detaljer om
föranmälan, förslag till dagordning, samt valberedningens
förslag.

Motioner

”Motioner till årstinget skall skriftligen vara inkomna
senast 31 januari till ordföranden.” (§16 stadgarna). Skicka
antingen e-post till bruse.persson@samfundetfornsed.se
eller postalt till Bruse Persson, Kärrtorpsvägen 65, 121 55
Johanneshov.

Ansökan bidrag

Samfundet delar årligen ut ekonomiska medel för att stödja
blotlag och enskilda medlemmar som vill genomdriva och
förverkliga projekt och aktiviteter kopplade till forn sed.
Kanske vill ert blotlag starta upp en studiecirkel, anordna
en föreläsning, köpa in ceremoniell utrustning eller hyra
en lokal för era gillen? Eller har du/ni andra idéer? Ta i så
fall möjligheten att söka stöd från samfundet! Läs mer och
ansök i formuläret på vår hemsida under Medlem > Stöd
för aktiviteter. Sista ansökningsdag är 28 februari 2018.
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