Gathering 2018
Brännan, Umeå
1-3 Juni
Det är åter dags att samlas runt en 3-dagars eld för att drömma in framtiden. Tillsammans
är vi väktare över den heliga elden, 2 personer åt gången i tvåtimmarspass dygnet runt. Att
vara med vid en gathering är tre dagar av djup transformation där vi ger och tar emot alla de
gåvor som varje deltagare bär inom sig. Genom elden tackar vi för det som varit och sår in
nya frön i våra liv och den värld vi vill leva i.
Vi skapar dagarna tillsammans runt elden, var och en delar med sig av sig själv på något vis
– det kan vara att du håller sacred space, delar med dig av en meditation eller annan övning.
Det kan också vara mer praktiska saker som att ansvara för att det finns varmt vatten till
kaffe/te, ved på plats vid elden m.m. Vi skapar tillsammans och alla har sin plats i väven som
en gåva till varandra. Säg gärna till innan om du har ett längre pass att dela med dig av, för
planeringens skull.
Min Gåva som jag kommer att dela under våra dagar tillsammans är min förmåga att
förnimma information från dåtid, nutid och framtid och se mönster som skapar begränsande
sanningar för oss som påverkar oss i vårt dagliga liv. Genom att lyssna/se på vad jag
upplever i gruppen i varje stund kan jag skapa ceremonier/ meditationer som låter oss
lyssna på det som knackar på dörren och vill bli hört/sett. Tacka för att det är redo att
helas och sedan välkomna ett nytt förhållningssätt.

Elden är ett fantastiskt element att samarbete med. När vi är i balans med elden hjälper
den oss att transformera väldigt snabbt och vi får möjlighet att lyssna inåt och reflektera
över tiden som varit, släppa det som inte tjänar oss längre och så nya frön/drömmar för det
som skall komma.
Min intention med att hålla Gatherings är att skapa en plats att mötas i ceremoni, att ge
oss tre dagar då vi kan tacka och ära det som speglats upp i våra liv och hjälpa varandra att
frisläppa det så vår Gåva av att vara just oss själva kan få fritt flöde att uttryckas. Vi har
alla stigit ner till Jorden med syftet att vara just den vi är, med den kropp och de förmågor
vi har. Vi är här för att dela gåvan av att vara just jag till dom vi möter i varje stund.

Välkommen att ta din plats i cirkeln där vi möts hjärta till hjärta för
att dela våra gåvor med varandra.
Marie J Ytterman
www.sarahkka.se

Personliga sessioner och initieringar med Marie:
I anslutning till helgen finns också möjligheten att boka en personlig session /initiering
med mig.(Session 1 timme 1070kr, initiering 1,5 timme1460kr)
För bokning av dessa tider kontakta även här Elinor Adenling
(telefon 090-198644, 0730-222642 el via mail elad012@outlook.com).

Praktisk information
Tid och plats:
Platsen är gläntan vid tjärnen på gården Brännan i skogen utanför Umeå. (Se nedan för
vägbeskrivning). En vilsam vacker plats där ny kraft vill spira fram. Vi startar klockan 15.00
den 1 Juni och slutar klockan 12.00 den 3 Juni

Investeringar:
Deltagande: 2100kr (barn 0-5: gratis, barn 6-12: 300kr, ungdomar 13-19: 1000kr)
Boende: 300kr
Mat: 300kr
Boende och mat bokas separat. Mer information om detta nedan. Bokningsbekräftelse
samt faktura skickas ut efter anmälan. Anmälan är bindande och sista bokningsdag är
18/5 2018 (efter detta datum kan du ringa Elinor och höra om det finns plats kvar)
I händelse av avbokning på grund av förhinder kvarstår anmälningsavgiften på 300kr.
Moms är inkluderat i alla priser.

Anmälan och information:
För information om deltagande, boende och mat kontakta Elinor Adenling (telefon 090198644, 0730-222642 el via mail elad012@outlook.com).
Du anmäler dig genom att sätta in 300kr på kontonummer 3 638 901-3 i Sidensjö
sparbank (clearingnummer 8286-7). (Märk inbetalningen med ditt namn) samt att maila
namn, adress och telefon för bokningsbekräftelse till elad012@outlook.com. Ange vid
anmälan om du vill boka boende och mat.

Boende:
Sovplatser finns i sovsal (rum där flera får plats)
i gårdens olika stugor och hus, samt i tält.
Få enkelrum/avskilda dubbelrum finns också.
Pris för inomhus boende under helgen, för två
nätter 300 kr. Lakan, handduk och städning
ingår. Det finns också möjlighet att bo i tält och
då betalar man 50 kr. Tält finns på gården.

Om du bor i Umeå med omnejd kan du, om du önskar, sova hemma. Tänk dock på att
nattpass för att vakta elden kan bli aktuellt.

Mat:
I maten ingår två frukostar, två middagar och två luncher
och priset är 300kr. Frukost lagas av värdfolket på
gården men vid övriga måltider hjälps vi gruppvis åt att ta
hand om matlagning och disk.
Maten kommer att vara ekologisk och vegetarisk. Stommen i måltiderna kommer att vara
vegansk samt gluten-, nöt- och laktosfri. Valbara tillbehör kan vara oveganska och
innehålla gluten, laktos, nötter, frön, mandlar etc. men även veganska, gluten-och laktosfria
tillbehör kommer att finnas. Ange gärna speciella preferenser/behov beträffande
ovanstående vid anmälan för att vi ska kunna anpassa inköp och meny.
Möjlighet att helt ansvara för sin egen matlagning finns också.

Att ta med sig:
Kläder efter väder, elden brinner ute dygnet runt
Något varmt att sitta på runt elden/ brasse stol
Sovsäck/ filt att vira in sig i
Termos
Ficklampa
Snacks & dricka utöver angivna måltider
Heliga föremål som du vill ta med dig och rensa och ladda
med ny energi
Det du behöver för att dela med dig av din gåva
Gåvor till elden (t ex blommor, frön, olja och godis)
Och allt annat som du känner ska vara med i denna cirkel

Vägbeskrivning:
Från Umeå centrum: Ta E12 och åk mot Vännäs. Vik till höger mot vid korsningen med
trafikljus före MediaMarkt/K-rauta och ta Kullavägen mot Hissjö (Adress: Hissjö 990,
90591 Umeå). Kör ca 1 mil och vik sedan av till vänster vid skylten Rönnbäck (Gul skylt
på höger sida). Kör ca 2 km på denna grusväg och sedan är du framme. Sväng aldrig av
utan följ huvudspåret. Så småningom kommer du fram till en skylt där det står Brännan.
Efter cirka 200 meter kommer du fram till en gårdsplan där vägen stannar. Då är du
framme. Vid behov anordnas samåkning från Umeå.

