Hedniska Nätverket Vitka
Nyhetsbrev Vår 2017
Våren är här! I alla fall lite grann.
Föreningen fortsätter att utvecklas.
Nu är det snart dags för årsmöte och
vi hoppas att många medlemmar vill
komma och göra sina röster hörda. I
vårens nyhetsbrev ligger stort fokus
på det stundande jubiléet, men jag
har även smugit in en liten
nostalgitripp och annat trevligt.
Nyhetsbrevets bilder är skänkta av en
anonym välgörare.

72: - och ska betalas till Pg. 28 38 56-3.
Ange namn, adress och e-post.
Vår nya logga
Ordförande Sofie Reinholdsson har
putsat till det sista på vår nya logga.
Jag hoppas ni sett den färdiga
produkten på Facebook och annan
social media. Året till ära har även en
tjusig jubileumslogga tagits fram.
30 års jubiléet
Som ni säkert inte har missat fyller vår
förening 30 år i år. Detta firar vi under
dagarna tre med ett stormöte på en
vacker lägergård i Marks kommun.
Om du inte redan markerat helgen i
din almanacka är det dags att göra det
nu, det är 21-23 juli som gäller. Mer
information om priser och hur du
anmäler dig kommer snart.

Vår

Årsmöte 2017
Det börjar dra ihop sig till årsmöte.
Datumet är satt till 30 april klockan 13.
Vi träffas på Borghamns vandrarhem
vid Omberg. Det är samma fina
vandrarhem som vi höll möte på förra
året. Det ligger vackert vid vattnet och
efter mötet passar vi på att elda,
trumma, sjunga och umgås. Ett utkast
till vårt nya omarbetade sånghäfte
kommer att delas ut. Vi tänkte oss
grillning på kvällen och det finns
möjlighet till övernattning.
En kallelse till mötet kommer att
skickas ut till alla medlemmar. Om du
fortfarande inte betalt din
medlemsavgift för 2017 är detta ett
ypperligt tillfälle. Medlemsavgiften är

Vi filar på helgens innehåll och tar
emot förslag på aktiviteter. Kanske vill
du hålla en workshop eller leda en
ceremoni? Det är fritt fram att sälja
hantverk under helgen, men för att vi
ska kunna ordna plats för försäljning
vill vi att du föranmäler intresse.
Det kommer att bjudas på livemusik
och det går rykten om att en ny och

uppdaterad version av HNV:s
sånghäfte kommer att delas ut under
helgen.
Eftersom vi kommer att hålla till på
västkusten är det lokalgruppen HNV
Väst som drar i de flesta trådarna som
rör föreberedelser. Vi vill så klart gärna
ha hjälp av er härliga medlemmar och
intresserade. Kontakta oss vid intresse.
All hjälp är välkommen även om du
bara kan viga en timme eller två.

Månkalendern
Vitkas månkalender finns tillgänglig
och kan sparas ner eller skrivas ut för
de som vill. Du hittar den på hemsidan
www.vitka.se
Sociala medier
I sociala medier blir vi mer och mer
aktiva. På Facebook händer det saker i
både lokalgrupperna och i den stora
gruppen som är öppen både för
föreningens medlemmar och andra
intresserade. Jag hoppas att ingen
glömt bort taggen #HNVitka när ni
delar med er av ert hedniska liv på
nätet.

Stonehenge

Boktips!
I tidningen Vitka fanns ett avsnitt som
kallades för Bokskogen där
medlemmarna delade med sig av
boktips. I en nostalgisk anda tar jag
tillfället i akt att lägga in ett litet
boktips här i nyhetsbrevet. Det gäller
boken Häxans trädgård av Hella
Nathorst-Böös. Boken kom förra året
och fick en del uppmärksamhet.
Förutom att vara snygg innehåller den
även en hel del spännande
information. Fokus ligger på
läkeväxter, både praktiskt och
historiskt. Det finns tydligt berättat om
växters användningsområden, innehåll
och tillredning. Inte bara i form av teer,
tinkturer och omslag utan även som
badsalt, lotion och doftljus. En väldigt
trevlig och användbar bok att ha i sitt
bibliotek.

Bergatroll

Och snart kommer sommaren
När plusgraderna fortfarande inte vill
infinna sig är det svårt att tänka sig att
sommaren närmar sig. Trots det vill jag
slå ett slag för en annan hednisk
sommaraktivitet. Den hedniska
festivalen Jordens hjärtslag kommer att
gå av stapeln 18-20 augusti i Kaxås i
Jämtland. Det blir andra året som
festivalen hålls. Jag vet att medlemmar
från HNV var där förra året och flera
kommer att åka dit igen. Jag hoppas vi
ses där.
Sofia Fjällborg
Hedniska Nätverket Vitka

