
GOTTRÖRA KYRKA NÄRTUNA KYRKA

Välkommen till en utflykt i västra Roslagens pastorat, till medeltidskyrkorna i Gottröra och Närtuna.
Söndagen den 20 november 2022  -  Klockan 10.30 - 15.45

Vi är många som har en stor dragning till medeltidskyrkor. Varför då?? Är det kyrkan eller själva platsen?
Många av kyrkorna byggdes på gamla kraftplatser. Här får vi en god blandning av historia och energier. 
Platsernas väktare berättar gärna, hur platserna använts i svunnen tid. Du får också "känna på" olika 
energier, mäta och känna in de olika energier och vi förstärker upplevelsen genom meditation i de olika 
kyrkorna. Vi tittat på leylinjer, sexkantsfönster, helande och läkande energier, Curry- och Hartman linjer
och olika ceremonifält.

Vi startar i Gottröra kyrka. Energierna här är mycket speciella. De är så rena och höga. Första gången
jag besökte kyrkan hörde jag en röst säga, detta är Jahves hus, (den högsta guden). En mycket speciell 
upplevelse. Platsen har ett mycket stort ljus. Kyrkan kallas för en Kristuskyrka, tack vare alla Kristus-
figurerna i kyrkan. Kyrkan ligger efter Långhundraleden.

Vi fortsätter till Närtuna kyrka. En mycket speciell plats. Tittar vi på namnet, så har vi spår från förkristen
tid. När, är ett annat namn för Frej / Freya. Våra fruktbarhetsgudar i förkristen tradition. Tun - en plats att 
samlas på. Närtuna kyrka låg vid Långhundraleden. Dagens sädesfält var tidigare sjöbotten. 
Vi har vid många tillfällen ”sett” olika ceremonier, som utspelade sig för flera tusen år sen. Temat har varit 
fruktbarhet. Som vi förstår har detta varit en mycket speciell plats i förkristen tid, en stor kraftplats.
 
Du kan själv återkomma till dessa platser vid senare tillfälle, för att fortsätta din läkning och din utveckling. 
Jag berättar om tidigare upplevelser om vad vi sett och hur platserna använts.
Båda kyrkorna ligger självklart på leylinjer. 

Anmälan görs till Ann Henemo - ann.henemo@ gmail.com
Vid anmälan, lämna namn, mailadress och telefonnummer, tack!  
pris:  300/400 kr

Klä dig efter väder, det är svalt i kyrkorna. Ta med egen matsäck, den äter vi inomhus i Närtuna kyrkas 
församlingshem.

Du får mer information om mötesplats, och ev samåkning, när du anmält dig.  
SL:s bussarna går till Gottröra kyrka, en gång i timmen. 
Åker du bil och kan ta med några med-passagerare, är det till stor hjälp. Meddela om du behöver skjuts eller 
om du har plats i din bil Bistå gärna med en slant till bensin, till chauffören om du är medpassagerare, tack.

Välkommen till en utflykt till medeltidskyrkorna i Gottröra och Närtuna 

Söndagen den 20 november 2022  -  Klockan 10.30 - 15.45  

foto Anette Tamm

Varma hälsningar
Ann Henemo

0705 88 55 80


