
NÄRTUNA KYRKA

Välkommen till en utflykt i västra Roslagens pastorat, till medeltidskyrkan i Närtuna.

Dagen till ära har vi en fullmåne och vi besöker en gammal kultplats, tillägnad Freja. 
Ja, det känns magiskt, rent magiskt! Vi kommer bla. göra en cermoni - tacksamhet och överflöd.
Tag gärna med en liten gåva till cermonin, tex frön, rosenblad etc.

Vi besökte kyrkan 20 november. Det blev en liten grupp. Det var dagen då det stora snöovädret kom.
Nu kommer det en ny möjlighet för er att få besöka kyrkan. Detta är en av mina favoritplatser.
Kyrkan och platsen är mycket speciell. En av de få platser jag besök som bär den rena starka
urmoderskraften. Det är verkligen speciellt. 
Vi tittar på namnet - Närtuna - När är ett annat namn för Freja/Frej Våra fruktbarhetsgudar i förkristen 
tradition. Tun - en plats att samlas på. Närtuna kyrka ligger vid Långhundraleden. 
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.
Platsernas väktare berättar gärna, hur platserna använts i svunnen tid. Du får också "känna på" olika 
energier, mäta och känna in de olika energierna och vi förstärker upplevelsen genom meditation. 
Vi undersöker även leylinjer, sexkantsfönster, helande och läkande energier, Curry- och Hartman linjer
och olika ceremonifält.
Oftast besöker vi två eller tre kyrkor på en dag. Den här gången fokuserar vi på en kyrka, detta för att
vi ska få gott om tid till att undersöka platsen men också att få god tid till meditation, cermoni och 
kontemplation.

Du kan själv återkomma hit vid senare tillfälle, för att fortsätta din läkning och din utveckling. 
Jag berättar om tidigare upplevelser om vad vi sett och hur platserna använts. 
Kyrkan ligger 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 lite svalt i kyrkan. Ta med egen matsäck, den äter vi inomhus i Närtuna 
kyrkas församlingshem. 

Vi möts på parkeringen vid Närtuna kyrka, eller inne i kyrkan. Det går inga SL- bussar till platsen, 
så det gäller att samåka. 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 - vi besöker medeltidskyrkan i Närtuna 

FULLMÅNE - FREJA - MAGI

Söndagen den 5 februari 2023 -  Klockan 10.30 - 15.45

foto Anette Tamm

0705 88 55 80


