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Varmt välkomna till en ny säsong! 

 
 

Vi hoppas att ni ska hitta något som ni gillar i vårens program. Vi 
kommer också att ha medlemsträffar under våren där vi kommer att se 

på och diskutera om, Kay Pollaks film; Att välja glädje. 

 /Styrelsen 



Piteå Utvecklingscirkel  

 
Vi hälsar Er varmt välkomna till - 

 

 

Piteå Utvecklingscirkel bildades 1991. Föreningen verkar för en andlig livssyn, 
fristående från alla läror och samfund. Vi vill stödja och främja helhetssynen på 
världen och människan. 
 
Vi anser att människor vill och kan ta ansvar för sitt liv och att alla har en 
inneboende positiv kraft och förmåga att på ett eller annat sätt ge helande energi, 
både till sig själv och andra. 
 
Piteå utvecklingscirkel vill arbeta med det som stärker människors självkänsla, 
självtillit och uppmuntra till att söka sanningen samt att göra bra och 
fördelaktiga val för sin egen och andras hälsa. Föreningen samarbetar med NBV 
Norrbotten. 
 
Vill du bli medlem i föreningen kan du antingen sätta in medlemsavgiften på 
bankgiro 382-2301 – kom ihåg att skriva namn, adress och/eller e-post. Du 
kan även betala på något av föredragen, då går du in på medlemspris. 
Medlemsavgiften är 200 kronor/ år.  

Vi hoppas att Ni skall hitta många intressanta och givande aktiviteter i vårt 
program, med det så hälsar vi i styrelsen Er alla varmt välkomna att delta i vårt 
utbud av aktiviteter. 

 

Styrelsen i Piteå utvecklingscirkel 



 
 
 
 

 Plats: NBV Prästgårdsgatan 24 Piteå 
 Entré: För medlemmar 
 

Medlemsträffar 
 
 

Tema: Att välja glädje 
- Kaj Pollak 

 
Onsdag - se nedan för datum - kl 18.30 

 
Vi kommer att ha medlemsträffar under våren där vi kommer att se på och 
diskutera om, Kay Pollaks film; Att välja glädje. Filmen är uppdelad i tre avsnitt  
en timme per avsnitt. 
 
 
Datum:  10 feb 
 24 feb 
 9 mars 
 23 mars 
 6 april 
 
 
Det blir en trevlig stund tillsammans och vi fikar 
efter vi sett filmen.  
 
  
 

 
Varmt Välkomna! 

 



 

      Fredag 5 Februari 
 
 

Föredrag med Liv Larsson 
 

Fredag 5 februari kl 19.00 
 

 NONVIOLENT COMMUNICATION (NVC)  
 Giraffspråket.  
 Att skapa kontakt istället för motstånd.  
 Ett språk för livet. 
  
 
  
 

 
 
 
 
 

Varmt Välkomna! 
 
 
                                                  

 Plats: Lyan Strömgården, Prästgårdsgatan 3, Piteå 
 Entré: 100:-  
 60:- Medlem 

 



 

 Torsdag 14 April 
 
 

Storseans med Vendela Cederholm 
 

Torsdag 14 april kl 19.00 
 

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 glädje i vardagen.  
Vendela Cederholms arbete som medium är mycket uppskattad och hon är bl a 
känd från tv-programmet ”Det okända” och Akademin för det okända”.  
Vendelas långa erfarenhet av medialt arbete och hennes bakgrund som lärare 
kommer väl till pass inom den medialutbildning som hon driver tillsammans 
med två kollegor.  
 
www.vendelacederholm.se  
 
  
 

 
 
 
 

Varmt Välkomna! 
 

 

 Plats: Lyan Strömgården, Prästgårdsgatan 3, Piteå 

 Entré: 200:-  
 150:-  medlem 



 
Fredag 13 Maj 

 
 

Föredrag med Angelina Hjelm 
 
 

Fredag 13 maj kl 19.00 
 

 
Angelina kommer att berätta om olika örter som 
finns i vår närhet. Hur vi kan använda dessa för 
vår hälsa och göra te och salvor. 
  
www.torpetsolvilda.com 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Varmt Välkomna! 
 
 
 
 
 

 Plats: Lyan Strömgården, Prästgårdsgatan 3, Piteå 
 Entré: 100:-  
 60:- medlem 



 
Information: 

 
Vid avbokning av anmälan till kurser eller privata konsultationer senare än en 
vecka före kursstart debiteras halva avgiften.  Om avanmälan saknas debiteras 
hela avgiften. Inbokade tider fårej överlåtas, kontakta den som tagit emot din 
anmälan.  Priserna på föreläsningar varierar beroende var föreläsaren kommer 
ifrån, långt ifrån innebär dyrare resekostnader. 
 
Styrelse 
 
Ordförande: Ulla-Britt Berggren 070-591 53 46 
halsogarden@hotmail.com 
 
Kassör: Monica Engman  
evenger@live.se 
 
sekreterare: Katarina Karlsson 
zetar66@hotmail.com 
 
Suppleant: Lilian Esbjörnsson 
 
Fika samordnare: Ann-Mari Bergman  
 
Facebook-ansvarig: Therese Sjöberg 
 
Föreningens hemsida: http://www.piteutvecklingscirkel.se 



 
Böcker som finns att låna i föreningen - för medlemmar! 
 
Adam:  Drömhealerns väg  
Ankarberg Doris:  Samtal med Cleo 
Bays Brandon:  Resan 
Bowen Will :  En klagofri värld 
Cameron Julia:  Låt din kreativitet flöda 
Cameron Julia:  Öka din kreativitet 
Carlström Anette:  Namaste 
Chopra Depak:  Makt Frihet Nåd 
Coelho Paulo:  Alkemisten  
Didalarion Maria:  Ängel på jorden  
Hicks Ester & Jerry:  Be så ska du få 
Huarache Mamani Hernan: Kvinnosjälens kraft 
Kate Baron:  Tusen ord för glädje                            
Markus Alexander:  Det kosmiska arvet 
Nilsson Mats-Eric:  Den hemlige kocken  
Prophet Elizabeth Clare:  Änglar  
Rosenqvist Benny:  Överlevaren 
Sennov Anni:  Andedualitet Den nya tidens förhållande 
Sennov Anni:  Den Lilla Energiguiden 1 
Sennov Anni:  Kristallbarn Indigobarn 
Stjerna Mariana:  Kosmiska äventyr i det blå 
Trollsveden Pehr Lilla pendelboken 
Trollsveden Pehr Meditera till inre harmoni 
Tryberg Birgitta:  Feng Shui på Jobbet 
Tryberg Birgitta: Feng Shui Som Livsguide 
Tryberg Birgitta:  Feng Shui Utsidan speglar insidan 
 
CD skiva  
Deva Laya:  Magical dream 
 
 


