
27/1 Cafékväll med filmvisning och 
Angelinabiblioteket  
Vi visar filmen ”The Living Matrix”, som redovisar 
en ny syn på universum. Ett universum där allt är 
energi och där våra tankar styr det som sker med 
vår egen energi. (Filmen är 1 tim 24 min.)
PRO-cafeèt  kl.19.00-21.00  
Entré 70 kr (inkl. fika)

4/2 “Tala med djuren” 
Annica Rönnkvist, reikihealer och tarotläsare, 
delger oss sin mångåriga erfarenhet av kommun-
ikation med djur.
NBV, Åsgatan 24 (baksidan) kl.19.00-21.00
Entré 80:- (medlem)/100:-

5/2 & 6/2 Privata tarotläggningar med 
Annica Rönnkvist
Anmälan till Eva tel. 070-311 28 81 eller 0910-
120 71. Lokal meddelas vid anmälan.
550 kr/tim (inkl. kassettband)

16/2 Ekologisk hudvård – för människan 
och jorden
Malin Lindgren är dipl. naturkosmetisk hudvårds-
terapeut och verkar för miljömedvetenhet. Sedan 
2009 driver hon Ecobina, en shop och salong där 
du hittar ekologiska, biologiska och naturkos-                        
metiska produkter och behandlingar.
NBV, Åsgatan 24 (baksidan) kl.19.00-21.00
Entré 60:- (medlem)/80:- 

23/2 Årsmöte med föredrag “Att hitta 
inre lugn.” Information om floating  
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och gratis fika. 
Därefter ger Lena Marklund, Bonsenti Floating i 
Skellefteå, tips om floating. Det handlar i första 
hand om att hitta vägen till det livgivande och 
andliga inre lugnet, bl a genom att kontrollera 
tankarna och floata. Främst vill Lena bjuda på en 
stunds trevlig samvaro och lite inspiration!
PRO-cafeét kl.19.00-21.00
Fri entré

Lev framtiden nu!
2011 kommer att innehålla skeenden och energier som lösgör, rensar och provo-
cerar fram förändring i världen och i våra egna liv. Från ett högre perspektiv är 
allt som sker till det bästa! Vi kan själva leva i framtiden genom att hålla fokus i 
hjärtats kärlek, för dig själv och andra och därmed för Moder Jord. Vi är alla Ett.

Programmet för våren 2011

workshops • kurser • föredrag • konsultationer • cafékvällar • biblioteksverksamhet
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8/3 miniworkshop: 
”message from Creation to the masters. 
living Heaven in 2011.”
Michelle Phillips, USA, är medium, galaktisk 
schaman, healer och författare. Genom Michelle 
ger Skapelsen denna kväll möjlighet för var och 
en att få klarhet i och hjälp med aktuella frågor 
om vad som händer i denna viktiga tid. Du kan 
fråga om ditt liv nu, tidigare liv, kontakt med 
anhöriga på andra sidan. Kvällen avslutas med 
en förlösande process på ett kollektivt plan, för i 
gruppen är vi alla ett.
Anmälan till Elvy, 070-591 89 78 eller e-post: 
info@livsrummet.se 
19.00-22.00. Lokal meddelas vid anmälan.
350:-/person

16/3 storseans med vendela 
Cederholm
En seans med Vendela är fylld av glädje och 
värme. Budskapen från vänner, släktingar och 
bekanta är jordnära och det som hon förmedlar  
är avsett att vara till nytta och hjälp i var- 
dagen. Vendela Cederholms arbete som medium  
är mycket uppskattat och hon är bl a känd från 
tv-programmen ”Det okända” och ”Akademin för 
det okända”. 
Vendelas långa erfarenhet av medialt arbete och 
hennes bakgrund som lärare kommer väl till pass 
inom den mediumutbildning som hon driver 
tillsammans med två kollegor.
Brännanskolans aula kl.19.00-21.00
Entré 160:- (medlem)/190:-

7/4 livscoaching                                              
Lever du ditt eget liv? Är de val du gör dina egna? 
Livet går så fort. Ibland behöver vi stanna upp ett 
ögonblick för att se var vi befinner oss. Först då 
kan vi få en känsla av åt vilket håll vi egentligen 
vill och vart vårt hjärta manar oss att gå! Då kan 
coaching vara ett bra verktyg. Eva Lager berättar 
mer om vad livscoaching innebär.
   PRO, danssalen, kl.19.00-21.00. 
Entré 60:- (medlem)/80:- 

8/4 Prova-på-coaching
I samband med föreläsningen erbjuder Eva  
Lager prova-på-coaching till reducerat pris. 
Max 5 pers.
Anmälan till Eva under föredragskvällen. 
Lokal meddelas vid anmälan.
225:-/person (ord. pris 500:-)

mEdlEmskAP
Välkommen som medlem 2011. Medlemsavgiften 
är 150 kr och den betalas till vårt postgironum-
mer: 81977-1. Kom ihåg att skriva namn, adress 
och telefonnummer. 
Vill du vara med på mailinglista skriv in e-post-
adress också. Då når vi dig snabbt vid föränd- 
ringar och nyheter i programmet. 
Personuppgifterna hålls givetvis skyddade i före-
ningens register. 
När du betalat avgiften skickar kassören medlems-
kortet med posten. 

AngElInAbIblIoTEkET
Utlåning sker på planerade kvällar, se program-
met. Återlämning efter överenskommelse med 
Elvy, tel. 070-591 89 78. 
Biblioteket växer. Vi har nu ca 230 böcker. Cd-
skivor och några filmer tillkommer. Tänk på oss 
när du rensar din bokhylla!

Styrelsen, som arbetar ideellt, strävar efter att göra 
det mesta av kassakistan. Vi uppskattar verkligen 
er, som uppskattar oss, och ger oss förtroendet 
genom att bli medlemmar.

Väl mött i vår!
Elvy, Göran, Dan, Anki, Eva, Maritha
och Else-Marie i styrelsen.

På föreningens hemsida kan 
du läsa mer om evenemangen, 
föredragshållarna och 
programmet i sin helhet: 
www.livsrummet.se

Följ oss även på 
Facebook, där vi tipsar 
om våra evenemang 
och annat spännande 
som ligger i tiden:
www.facebook.com
Sök sedan på Livsrummet.

Programmet trycks med reservation för felaktigheter och/eller ändringar.


