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Kalendarium 2016
SFRF årsmöte/Fortbildning 8-10/4 2016

RiEN Konferens  Brussel 7-8/5 2016

Ansvarsförsäkringen!
Om försäkring ej tages via SFRF! Vänligen
skicka kopia på erlagd försäkring från annat
förbund/försäkringsbolag

Viktigt! Alla aktiva medlemmar
skall ha en ansvarsförsäkring!

Länkar till intressanta hemsidor:

www.icr-reflexology.org

www.fdz.dk

www.vifab.dk

www.lakareutangranser.org

www.reflexology-europe.org

www.nnh.no

mailto:stefanbtcm@gmail.com
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Plötsligt händer det….!
Vad menar jag med det, jo när jag gick ut för att
få luft efter mangling vid bordet hos Christina,
vid vårt årliga styrelseweekendmöte, hände
något magiskt!
Något lyfte från min kropp, det infann sig en
lättnad som bara kändes härlig.
Positiva vibbar började komma upp som
blommor om våren. Nytt blod och det friskt!
flödade med oss alla runt det rektangulära
bordet. En av oss fem, (Pia var sjuk hemma i
influensa), var uppe i molnet och flög värre än
ett segelflygplan.
Dessa fysiska möten är mycket viktiga för att
styrelsen ska kunna vara kreativa samt att få ny
energi.
Nu laddar styrelsen för att med förnyade krafter
gå ut till olika skolor och presenterar SFRF och
vad vi står för!
Informera studerande att vi finns och är aktiva
med fina fortbildningar varje år och en ”go”
kamratanda.
Känns som ett nytt kapitel i SFRF:s historia och
nu verkligen ut i molnet med Facebook som en
bra början. Hoppas att ni medlemmar känner ett
engagemang från styrelsen och att ni också tar
tag i föreningskänslan!
Vi har vänt blad och kapitel, vi får se vad som
finns i framtiden men det är ingen som vet vad
som kommer hända!
God Jul och Gott Nytt År önskar jag o Styrelsen
er alla!
/ Stefan 20151207

Ordföranden har ordet

Manusstopp ReflexZoner 2016

     25/1   25/5   25/8   25/11
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Styrelsen vill avtacka två medlemmar i SFRF; Birgitta ”Gittan” Larsson,
Lidköping som varit medlem sedan 1994!
Kjell Axelsson, Hallstahammar som varit troget med ifrån allra första början april 1978.

 Fantastiskt! Tänk vad de har gjort nytta och glatt människor genom tiden! Deras liv har
kommit in i en ny fas och de lämnar förbundet med goda minnen, hoppas vi.
Lycka till med livet framöver !   / Styrelsen

Styrelsemöte i Boberg, Falkenberg hos Christina i oktober 2015 -
stugmys och fina höstfärger gav nytt drag i SFRF

Andra helgen oktober 2015 träffades vi i styrelsen i Christina Jakobssons lilla paradis Boberg utanför
Falkenberg. Det var Stefan, Doris, Anette, Karin och Christina. Tyvärr fick Pia förhinder. Höstfärgerna
var fantastiska i gult och orange och luften var mild. Lugnet i den fina röda gamla stugan och en
vacker promenad vid havet gav kraft och engagemang och lite extra kreativitet och framåtanda i
styrelsen.

             Christinas fina röda lilla stuga i Boberg med grodan på farstukvisten som vakt.

Jag har letat efter en bild på Kjell
men förgäves. Kanske en gammal
medlemstidning dyker upp , vem
vet, så tyvärr.
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Styrelsen i SFRF bestämde sig att försöka öka
medlemmarna och bli modernare och ha mer kontakt
med de olika zonterapiskolorna och sprida vår nya
folder. En Facebook-sida startades i snabba tag och
följarna kom glädjande nog direkt. Karin körde på så
Doris fick lägga sig lite tidigare denna andra kväll.
Första kvällen var hon dock med hela vägenJ. Stefan
har också redan hunnit med att besöka Komplementär
Medicinska Högskolan i Skåne direkt i oktober.
Strålande start på samarbete med skolorna. Karin och
Anna Tangfelt är på gång till Team Hellberg i Hässelby
samt Axelsons i Stockholm och Christina är hjälplärare
på Kairon i Göteborg.
Titta gärna in och Gilla oss på Facebook så att vi kan
sprida SFRF och zonterapin mer. Alla behövs. Dela
gärna inlägg från SFRF om ni vill i era kanaler också.
https://www.facebook.com/www.zonterapi.nu/

SFRFs Facebooksida:
https://www.facebook.com/www.zonterapi.nu/
SFRFs Hemsida: www.zonterapi.nu

Vespa är livet
Som en liten extra bonus fick jag Karin åka en liten tur
bak på Stefans Ferrariröda Vespa som går som ett
skott. Fantastisk frihetskänsla! Tack snälla Stefan för
det. En dag ska jag ha en egen rosa.
Avslutningsvis ett jättestort TACK till Christina som
ordnade så bra för oss i sin stuga i Boberg. Så
jättemysigt och kreativt! Känns bra för framtiden. Nu
får vi alla hjälpas åt att värva nya medlemmar och
sprida zonterapin och SFRF vidare!
Ses alla i april 2016 på fortbildningen!

Stefan, vår duktiga och coola ordförande kom på sin
röda vespa!

Anette och Karin på promenad vid västerhavet söder om Falkenberg

/ Karin Lycke, Tyresö 2015-11-15

Modernisering av SFRF via Facebook

www.zonterapi.nu
www.zonterapi.nu
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Hej kära kollegor

Vill gärna berätta om vårt  fantastiska
fysiska styrelsemöte i Boberg (Falkenberg).
Christina J öppnade upp sitt fina
sommarställe för oss.
Undertecknad flög ned redan på torsdag
morgon från Umeå via Bromma och sedan
vidare efter några timmar till Halmstad där
Christina den goa hämtade mig.
Vi drog iväg till Ullared, bjöd Christina på
lunch och sedan 1 timme och 25 minuter på
den berömda affären. Jag koncentreade mig
på barnavdelningen, mitt mål var att köpa
lite kläder till våra 5 barnbarn.
 Herreminje se billigt, vad tror ni öga var
stor som klota.
Vidare till det goa stället som Christina och
Sven har, jag trivs som jag vet inte vad, man
blir så lugn inombords, det behövde jag efter
en rätt jobbig tid.
Fredag var det handla till mötet och att laga
mat till fredagskvällen där Christina gjorde
en god fläskytterfilegryta med ris.
Till lördag lunch gjorde jag en
grönsakssoppa i en stor gryta så det räckte
till söndagens lunch också.
Vi hann också med en promenad vid havet,
det ger en mer lugn i sinnet, älskar det.
Vi hämtade Karin på tågstationen, sedan
inväntade vi de övriga.
Då kom han ordförande våran på sin
vespa/minimoppe, jag tror det är ca 4 mil
från det han bor, du får rätta mig Stefan om
både fordonet och milen. Jasså / stefan
Anette anslöt strax.  Pia vår sekreterare låg
hemma  mellan lakana i influensa, synd.
Med klubban i högsta hugg öppnade Stefan
mötet ca 17.00.
Denna arbetshelg var bland de bästa jag varit
med om, vi jobbade som bara attan från tidig
morgon till sena kvällen. Vi var på hugget
alla. Skrivelsen som vi fick ihop ser jag

personligen framemot vad den kommer att
ge för utslag.
Så var det här med ”min fasa”  Facebooken.
Karin jobbade med den medan vi höll på
med möte. Den mäniskan har öronen på
skaft och inte rädd det minsta för den där
apparaten, jag menar datorn.
Undertecknad lovade att gå med i Facebook
under hösten,  mitt barnbarn Anton 14 år ska
hjälpa mig. Fortfarande har inget hänt där
pga mitt ointresse, tyvärr. Börjar känna mig
lite utanför här uppe i Norrland. Hoppas att
ledigheten under jul och nyår ska ge mig mer
tid och mod.  Antifacebooken ska bli något
annat ”typ” gilla:

Vi tog också en promenad vid havet för vi
behövde lufta tankarna lite. Vi pratade
mycket förbund då också.
Söndag vid lunchtid bröt vi upp.  Anette
skjutsade Karin till tåget.  Efter en stund
drog Stefan iväg med sin farkost.
Chistina och jag summerade helgen och var
riktigt nöjda,  kände att vi  hade gjort ett bra
jobb och vi ser verkligen framemot ett 2016.
Måndag förmiddag vid 8.45 fick jag skjuts ut
till Halmstads flygplats, sittandes ca 6
timmar på Bromma, hemma vid femtiden på
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kvällen. Vill bara tillägga att det gick inte att
lösa resan på annat sätt, om jag skulle ha åkt på
söndag em fanns inget flyg hem från Halmstad
till Umeå.
Måste också berätta om Christinas  fina katt
som låg med mig på natten. Ville nästan inte
vända mig för då störde jag katten .Blev ju
faktiskt tvungen att vända mig emellanåt,
gammkroppen blir så stel annars.  Hon hoppade

ned och så fort jag hade lagt mig tillrätta var
hon där igen. Vi kompade bara bra ihop, men
man vet ju inte vad katten tyckte.

Stort tack Christina för din omtanke, hoppas jag
får komma snart igen.

// Doris i från NORR

Kvinna 25-30 år, har värk och elände i
muskler etc. Förstoppad med 2 veckors
intervall, symtom började vid 10 års ålder.
Sjukskriven, sämre vid regn,blåst o kyla.
Ångestäter med kramper i vaderna
Trötthet fast hon har sovit i 10/11 timmar.
Värken flyttar runt, med ångest
/depressioner
Hon är öm i princip på alla punkter på
fötterna.
Hon reagerar bra på behandlingen och jag
får bort alla ömma zoner.
Väntar två veckor på nästa behandling.

Vad som händer med den här kvinnan är
makalöst. Hon känner för första gången att
det hon alltid har kännt, vågar hon stå för,
inga diskussioner. Hon är den hon är och
därmed basta. Står för det hon känner.

Aldrig mått så som efter behandlingen; lite
omvälvande,jobbigt i kroppen i några dagar,
men har sedan bara blivit bättre o bättre.
Hon kan inte må bättre säger hon, hennes
tidigare sambo gjorde slut för tre år sedan
och hon har varit irriterad över detta, nu
tänker hon inte mer på det med ilska, utan
han vet inte vem han har missat!

När jag nu ska trycka till hennes punkter så
gör det inte ont någonstans………….!
Vad händer ? En del säger ju att plötsligt
händer det………….
När jag ser henne, förstår jag att hon är på
rätt väg, det riktigt gnistrar i ögonen på
henne och hur det sedan går för henne, det
är det ingen som vet.
                                       / Stefan

Patientfall
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Kan man något annat än att stanna upp och gilla läget
Mörkret lägger sig och de varma vindarna, varifrån
kommer de? Tänk vad olika det kan vara. Jag tänker
på människor på flykt, människor som inte har mat
eller vatten tillhands. Regnet, när kommer det ?
Regndans och sånger om regn oh regn………….

En kamp för alla på något vis! Människan försöker
hitta ett lugn. Flertalet, inte alla men många, har
möjligheten att finna ett lugn och tillfredställelse i sitt
liv. Till oss som kämpar för komplementämedicinska

metoder vill jag säga; ge inte upp utan upp med
huvudet och stå raka i ryggen för vad vi står för!

Man kan bli tokig över vad ”experter” uttalar sig om
vad gäller ”våra” metoder ! Vi har valt ett sätt att se
på människan och vi får stå med fanan i luften och
leva det liv som vi lever och hur det går för oss
komplementärmedicinare, är det ingen som
vet……..!  Må väl och ät/drick något gott till alla
helger framöver!

Så här kan det se ut på vår

 Facebooksida
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Jag själ

Förbundsexpeditionen har till försäljning våra fina
broschyrer om förbundet!

www.icr-reflexology.org Page 1

NEWSLETTER December 2015

ICR 2015 SILVER JUBILEE CONFERENCE
SHEFFIELD, UNITED KINGDOM

Delegate Photograph

Saknas : Stefan och Heinrike kommer försent efter en workshop ……Communication breakdown!
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ICR Sheffield 17-20/9 2015

Sheffield, vad kan man vänta sig av denna vistelse
mer än ICR-konferensen?
En stad mitt i England!
Tåget från flygplatsen förde mig ut på landsbygden
och dessa runda mjuka former på landskapet var
trevlig att skåda och tänk alla dessa får, överallt får
och gärdsgårdar. Fascinerande!
Framme! En stad med två universitet, mycket
ungdomar. Väldig blandning av folk och hur de ser
ut…..! Blått hår, stora hål i öronen, e-cigaretter och
helt enkelt en salig blandning!
En rundvandring i Cutler Hall på en dryg timme.Vi
var 15 personer som fick oss en lektion i Sheffield
steel historia. I sammanträdesrummet  sitter det  33
personer som utgör styrelsen, de har ett bord i tre
sektioner men med en duk som gör det till ett, är 33
feet långt…!

The president är vald på ett år och sedan skall han
bytas ut! Allt började 1632.
Många fina silversmiden visades upp.
En lampa som hängde i taket var en kopia på en
lampkrona från Titanic. Det byggdes tre båtar, den
största var Olympique och 1911 utanför Isle of Wight
hände detta. Kaptenen på båten rämmade en annan båt
och skrapade upp ena sidan utan att sjunka. På båten
fanns en stewardess som sedan mönstrade på Titanic
där kaptenen var … ja, just det samme kapten som på
Olympique. Hon överlevde !
Hon var sedan på en båt under första världskriget som
sjönk och även denna gång överlevde hon katastrofen!
En tavla visar en av de första patienter som får insulin
mot diabetes och skänker silver till organisationen.
Välkomstpartyt var i Town Hall i city och det bjöds på
canapé och dryck! Gott!
Gospel musik med Jenny i kören.Handclaps goes on!!
Stämningen på topp.

ICR i Sheffield sept 2015

Betty Hult Arve i högsta hugg

Henrik med OrtobionominHamish med sitt Limbic system
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I lugn och ro hemåt till hotellet och ladda energi till
morgondagens föreläsningar. Spännande !
Terapeuter från Canada, USA, Belgien, Holland,
Singapore, Sydafrika,Taiwan, Japan ja lite varstans
ifrån! Möts i Sheffield mitt i Great Britain! Härligt
gäng.

Nu startade konferensen med Father Josef, ett äventyr,
Hamish Edgar pratade om the limbic system,
N.Robinson&Leila Eriksen om att stärka reflexologin,
H. Hellberg Ortobionomi, det var fredagens program.

Lördagen började med V. Krijn :conditioned
Response Reflex. Sally Kay fortsatte med lymfödema
efter opererad bröstcancer. Spiros D. höjde nivån på
framförandet med många decibel. Lynne Booth
pratade om idrottsskador med VRT, M.F. Muller om
facial reflexologi.
Dags för workshopen, jag var intresserad av The
limbic system med Hamish, intressant men väldigt
smått på stortån…….

Nu var det kväll o GALA DINNER som väntade, mat
och dryck! Förväntans fullt gick man till………ja var
det matbespisningen på skolan man gick på ? Ja,
kanske bortskämd men detta var troligtvis typisk
engelsk mat! Musik av storband första timmen,
utmärkelser, och efter detta blev det dans. Under
kvällen viskades det att vissa bilder i ReflexZoner inte
var till full belåtenhet, detta kommer inte redaktören
att bry sig om !!
Till hotellet och sova säng.

Söndagen började och avslutades av Peter Lund
Frandsen New light on Reflexology, Givetvis
avslutade han med att plocka fram sin saxofon!
Ovationerna var höga efter Peters framförande!
Vilken känsla.
Workshop 2 valde jag hos Henrik, alltid lika
fascinerande med denna teknik.
Avslutning med flaggor från respektive land och vi
ses nästa gång i Taiwan 2017!

/ Stefan
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Hej Stefan og kollegaer i SFRF

En lille hilsen herfra Vallensbæk.

Som I ved deltog jeg i 2015 ved
* verdenskongressen for Zoneterapeuter i England
med præsentationen "Strengthening Reflexology in
Integrated Healthcare"
* forskerkongressen i Korea, beskrevet i artiklen
"Fremtidens Sundhedsvæsen" - samt
* RESF seminar i Oslo (artikel er på vej) Hovedpine
Case og artikel er vedhæftet.

Derforuden havde jeg den store fornøjelse at være i
Norge og - en hel dag - sammen med nyuddannede
zoneterapeuter og 20 terapeuter på webcam for at
drøfte "Dokumentation i praksishverdagen".
Fantastisk med de herlige tilbagemeldinger.
Tilbagemeldinger der vidner om, at vi har fat i den
rigtige ende "The Inspiring Future Healthcare"

Vedhæftede er i dag lagt på
http://www.leilaeriksen.dk/da-
DK/Velkommen/Engelsk-tekst.aspx  hvorfra PDF-
filer kan hentes og googleoversættelse benyttes til/fra
dansk/engelsk og andre sprog.
En del information vil ligeledes være at finde på
www.srab.dk og www.nafkam.no

Det er min plan i 2016, at deltage ved
* Europæisk kongres for zoneterapeuter

* Forskerkongressen i Las Vegas, hvor der forventes
at deltage 1200 forskere fra hele verden.
Samarbejdet med NAFKAM, vedr.
Migræneprojektet og exceptionelle sygdomsforløb
fortsætter, med nye indfaldsvinker. Information
herom følger inden længe.
Og, www.srab.dk forsøger ihærdigt at følge op med
nyheder. En god nyhed er blandt andet, at der på
Finansloven er bevilliget 5 millioner til styrkelse af
området i Danmark 2016.

Jeg håber at I finder dette arbejde lige så vigtig som
jeg, og at I ved budgetlægning 2016 har mulighed for
at se velvilligt herpå/yde støtte hertil.
En ting er de direkte udlæg til rejseaktiviteterne, en
anden er lukning af klinik (uger) og en hel del
administrativt arbejde.

Det ville være en drøm om alle danske, svenske og
norske CAM organisationer stod sammen om at
støtte arbejdet, så vi sammen kunne gå vejen. Tænker
dog måske ikke lige det bliver i min levetid! Indtil
da, tyr jeg til troen på, at der er nogle foreninger der
finder det vigtigt at støtte op herom.  Med gode
vinde, engagement og til tider en lille skærv.

Bedste hilsner med ønsket om en dejlig jul og et
fantastisk nytår.

Leila

Prof. Nicola Robinson & Leila Eriksen
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Spiros has asked me to inform you all that he has resigned

as Chair of RiEN.  This is very sad news indeed for RiEN. I

know this was not an easy decision for Spiros and I have

attached a letter from Spiros explaining his reasons for

doing so, and also some final thoughts on EFCAM:

Letter of resignation

Some thoughts on EFCAM

His passion, enthusiasm, and energy that he shared with

us all will truly be missed.  Although Spiros has only been

Chair for 18 months he has made some fundamental

changes that will leave Reflexology and RiEN a better

place.  He regularly challenged us within RiEN, making us

think about potential new ways forward, and through his

dedication and hard work he has ensured that

communication and interaction within RiEN has improved

– essential for success in a network.

His work will certainly have longevity; It was Spiros who

initiated our active facebook page and alongside this he

initiated the work on a tutor network and the Pirjo project

which still continue - amongst many other things!.

Spiros not only took on the role of Chair but for the last

year he has also worked tirelessly on EFCAM, and has

ensured that they will now focus on the ‘right to work’ for

Reflexologists within Europe – fundamental to our survival.

Although we only meet once a year, I am sure many of you

have been inspired by his passion for reflexology, and he

will be missed.

On behalf of the Board I want to extend our love and best

wishes to Spiros;  he truly deserves some time  with his

family - but we will miss him as our Chair and as our

friend.  I am sure you will join me in wishing him every

success for his future and we trust it will not be the last we

see of him within RiEN.

There will be a RiEN Board meeting in about 10 days time

where we will co-opt a new Chair, and we will of course

inform you of our decision.  The position of Chair will then

be up for election in May.

Kind Regards

Sally Earlam

Secretary for RiEN

Dear Representatives

RiEN- Nyhet

Ten international speakers will be
presenting on various interesting

theoretical and practical reflexology
techniques.

All presentations will be given in English
with simultaneous translation into French

and Dutch.
For more information
www.9thconferencereflexology.com
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SFRF på besök hos KMH-skolan i Staffanstorp

                           Team Hellberg Zonterapi  i Stockholm
Trevligt besök på Team Hellberg Zonterapi för Anna Tangfelt och Karin Lycke. Jättekul
med pigga och lite yngre blivande zonterapeuter!

Stefan var nere och letade efter KMH-skolan och till slut fann hann vad han sökte!

           KMH skolan Staffanstorp                                                       KMH skolan Staffanstorp

´                       Team Hellberg Zonterapi                                                       Team Hellberg Zonterapi

               Fina grepp Ser skönt ut eller hur!



En glad och trevlig bok om våra fötter,
hur man kan tyda olika strukturer och
färger etc.     Helt enkelt,

” The story that the feet can tell”

Vår nya broschyr om förbundet. Köp några från Doris i Norr och sprid dem till patienter,
företag etc. De kostar 5 kronor/st

Tack Karin! bra jobbat att få fram uppdaterade broschyrer!

Fantastic Feet -  Sue Ricks

Tips!
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Hageby, Norrköping

Foten är människans plats jmf dalsländska att ta mull
i skogen och säga ”nu står jag på min jord” eller
karelska lagen att skära en strimla grästorv, lyfta upp
och krypa igenom som ett bröllop med jorden. Vid
Fåglum, Västergötland finns en häll med 25 fotpar
och 26 enskilda fötter varav en del är riktade mot
söder, väst och sydväst om man orienterat sig efter
stjärnhimmeln. Individuellt urformade fötter antyder
att dessa kunna läsa som ord eller tidspunkter… vid
häll 4 Högsbyn finns en fyrkantad stjärnhimmel där
man på en sida ser papallella fötter som kanske
diskuterar stjärnhimmeln.

Tisselskog, Dalsland

På ett uppstickande åkerimpediment i Skarstad
finns en häll (Bro 342:1) med helt uthuggna
fotsulor och många skålgropar. Fötterna är
riktade mot nordost och bergstoppen Hallinds
klack på Skottefjället.

Värnformel från Laghällen Högsbyn

                   Ca 2200 f.kr.

Dessa fötter!
Man ska vara glad åt fötter , sjöng

Birgitta Andersson på 60-talet!

Spännande hällristningar från Sverige!
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                Fortbildning och årsmöte 8-10 april 2016 på
               Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping
     Anmälan kommer senare, sista anmälningsdagen är 7 mars 2016

Fortbildningen på lördagen är med Dr. Helena Roth
Svensson och Kinesolog Göran Smith.

På söndagen är det workshops och vi vill gärna ha

  som håller en workshop

Ni som är intresserade att hålla en workshop vänligen
meddela detta till Christina Jakobsson
            0736-578224              info@naturhalsa-cj.se
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Julstämning är…

-Levande ljus
-Musik: Kören The Erik Westberg Vocal Ensemble ”A Star is Shining”,
-Film: ”her” med Joaquin Phoenix
-Mat?! I år blir det fokus på Rödkålen!
- Ut i friska luften : Inandning på tre steg, utandning på 5 steg. Gör detta i 10
minuter och blodet får sig en högdos av syre
- Efter denna luftkick: en varm kopp av något med kakorna som väntar på att
skapa energi och nya byggstenar i vår kropp.
- Fram med julpusslet eller Elizabeth Marshall Thomas ”Vägen till Betlehem”
en julsaga om djurs kärlek, trohet och lojalitet mot varandra.
- Kvällen smyger sig fram då tar vi fram fruktsalladen med grädde/ keso.
- Var är lutfisken? Kommer en
- Dryck tager man vad man haver!
- Stillheten, tystnaden när alla har gått och lagt sig, sitta i en stol och bara
betrakta julgranen med sina ljus, det är en fantastisk känsla !
- Med dessa ord önskar jag er alla en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
                                                                       // Tomten

Utdrag från boken, Vägen till Betlehem

Den första julen, säger de kristna, föddes en frälsare
för att rädda människosläktet undan girighet,
slöseri, övermod, grymhet och högmod. Ingen
frälsare kom till djuren. Det behövdes heller inte.
Djuren var nämligen på den tiden ungefär som de
är nu - precis som Gud skapat dem, fullkomliga
enligt hans plan. Kanske är det därför som Jesus
ibland avbildas som ett djur - enkel och ödmjuk, ett
offer , ett lamm.

Av den anledningen hade Kristus födelse inte
någon större betydelse för djuren. Den gjorde dem
inget ont, men den gjorde dem heller inget gott -
utom vid ett tillfälle när Jesus red på en åsna och
därigenom märkte dess ras med korsets heliga
tecken.

Det fanns dock några undantag. Ett par flockar med
flyttfåglar på väg från Svarta havets kust till Nilens
översvämmade sankmarker tog så starkt intryck av
Betlehemsstjärnan att de satte kurs mot den och

alltså hamnade österut när de skulle ha flugit åt
söder. Men det var för att deras ledare var oerfarna.
Till slut orienterade de sig och fortsatte färden mot
sitt övervintringsmål. Omvägen hade försenat dem,
men i övrigt var ingen skada skedd.

Och Josefs åsna lade på vägen till Betlehem märke
till några saftiga kaktusfikon, men han fick inte
stanna för den skull, och när han kom vägen förbi
igen var de borta. Någon annan hade ätit upp dem.
Och korna, vars krubba hade tagits ifrån dem av
Maria, fick äta sitt hö direkt på golvet där en del av
det sparkades åt sidan av förbipasserande
människofötter. Därför kunde de ibland inte
komma åt allt höet. Men det här var mindre
besvikelser som djuren var vana vid och snart
glömde.

Det fanns emellertid några djur som starkt berördes
av händelserna i Betlehem den första julen. Jesu
födelse, eller snarare omständigheterna omkring
den, förändrade deras liv för alltid. Det här är
berättelsen om dem.
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Styrelseweekend hos Christina i Boberg    9-11/10 2015
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En God Jul o Ett Gott Nytt År önskar Styrelsen

            Karin                 Doris             Stefan                Pia               Christina                                Anette


