Vibble på Gotland, påsk 2008

Hej!
Jag heter Linus Alfredsson. Jag är 38 år och bor på Gotland.
Jag upplever att vi alla hör ihop som mänsklighet.
Vi är medskapare till den värld vi lever i idag.
Vi är också ansvariga för vår upplevelse av den och hur vi utifrån
denna upplevelse väljer att forma våra liv och våra handlingar.
Vi har ett liv var, att använda för den gemensamma skulptur som
utgörs av våra samlade upplevelser på vår planet - Moder Jord.
Jag vet att vi kommer att samarbeta för att skapa en värld i fred.
Det känns tryggt.
Jag arbetar för att skapa en plats för detta. En plats där människor får
plats och kan mötas och finna sitt sätt att samarbeta med andra och
naturen. Min vision är många människor som rör sig på sitt eget sätt
och i sin egen rytm och samtidigt och ändå i harmoni med helheten.

”Cirklar sprids från centrum.
Cirkelns centrum är sanningen om oss själva.
Allt vi skapar utgår från oss.
Om vi tror att vi är vad vi inte är
skapar vi det vi tror att vi vill ha och inte det vi vill ha.
Ju närmare vi är vår sanning,
desto mer tycker vi om den verklighet vi skapar genom våra val.”
Stencirkeln är en symbol för varje enskild människa och samtidigt
en vision av det sammanhang som bildas av flera människor. Den
berättar om den sanning som bor i varje hjärta oberoende av tro.
www.linusalfredsson.com

www.cirkelnscentrum.se

Stencirkeln Gotland – Vibble Stenar
Tolv stenar av granit står i ring runt en mittensten av Kalksten.
Ringens diameter är drygt 60m.
Mittenstenen väger 30 ton och ett gotländskt flyttblock.
De tolv stenarna väger mellan 4 och 12 ton. De är röd granit från
Skåne och kommer när de har rests att delvis befinna sig under
markytan. Mellan tre till fem meter kommer att synas ovan jord.
Mittenstenen bryts och ställs på plats före midsommar 2008.
De andra stenarna grundformade jag i stenbrottet i juni 2007 och de
fraktades hit i november 2007. Vi reser dem för hand sommaren 2008.
Jag börjar hugga på mittenstenen under 2008.
Fr.o.m. våren 2009 hugger jag på alla stenarna i cirkeln tillsammans.
Jag fortsätter att hugga på dem under minst 20 år.
Platsen sedd genom
bokskogen, med får i solljus.

Varje sten representerar en del av helheten och är själv en helhet. När
varje sten huggs till sin sanna form kommer de individuella stenarnas
vibrationer/toner att samlas i mittenstenen och där skapa en
ljuspelare. Hela cirkeln kommer att sjunga och sända sin sång.
Stencirkeln är en symbol för den helhet som uppstår när våra olika
sanningar möts och förenas.

Platsen ligger vid Nygårds Herrgård i Västerhejde, nära Vibble, på
Gotland. (Ca 5km söder om Visby längs kustvägen, väg nr140.)
Kostnaden för detta projekt är nästan två miljoner kronor. Våra
kostnader är: stenar, frakter, placering, lyft och skyddsutrustning,
verktyg samt försäkringar, dokumentation och en katalog/trycksak.
Detta projekt innehåller en stor del ideellt arbete utfört av människor
inom det nätverk som byggs upp. Detta projekt delfinansieras genom
gåvor och bidrag även om den största delen är sponsring från företag.
Finansieringen av stenarna, brytning och frakter samt en del verktyg
och resurser är lösta genom samarbete med olika företag.
Jag/vi står för drygt ½ miljon. Just nu saknas mindre än 200 000 kr.

Om du vill ha en projektbeskrivning och/eller budget kontakta mig.
Linus Alfredsson
Gotland Sweden
0498 – 26 45 26
linusalfredsson@telia.com

Du stödjer projektet ekonomiskt genom insättning på projektets
bankgiro med nummer: 5079 – 6986
Pengarna hamnar på projektets bankkonto och används för projektet.
Om du vill vara med och resa stenar eller har andra frågor, ring mig.

Förslag på olika sätt att
stödja projektet.

För att stödja skapandet av denna stencirkel kan du:


Vara med och resa stenarna, vilket sker under juli-sep 2008
Vi räknar med att minst 200 personer vill detta.



Ge ekonomiskt stöd till projektet
Vi räknar med att olika människor och företag stödjer detta
med sammanlagt 200 000 kronor.



Önska oss lycka till
Tack!

Adress:

Bli medlem i föreningen Stencirkelns vänner.

Cirkelns Centrum
c/o Linus Alfredsson
Källtorpsvägen 4 c
622 61 VISBY

Betala medlemsavgiften till projektkontot, (Bg: 5079-6986), och ange
att inbetalningen avser medlemskap, skriv också ditt namn.
Skicka oss ett brev, vykort el. e-post med ditt namn, telefonnummer,
adress och eventuell e-post så att vi kan skicka information.
Medlemskapet är personligt och kostar 200 kr.
Att betala medlemsavgift innebär frivilligt medlemskap livet ut.
Vi betalar bara en gång och är sen medlemmar så länge vi vill.
Vi blir ett stort nätverk av intresserade som växer och växer.

E-post:

linusalfredsson@telia.com
Telefon:

0498 – 26 45 26

Medlemsavgifter betalda under 2008 och 2009 går till
stencirkeln, enligt stadgarna.
Du kan beställa en bok om talen och geometri ur andliga och
andra perspektiv av Lars Hallqvist. Han har skänkt intäkterna för
försäljningen av den svenska upplagan till projektet. Du kan beställa
och betala den i förväg så får du den direkt vid tryckning och du
stödjer samtidigt projektet. Boken är rikt illustrerad av Viktoria
Persdotter som också gör vackra mandalas, (se mandala-art.se).
Priset i detta nu är 350 kronor, inklusive emballage och porto.

Du kan köpa presentkort på prova på stenhuggeri.
De är giltiga i tio år och kan ges bort i gåva eller användas av dig själv.
Presentkortet berättigar till personlig handledning i stenhuggeri under
en till två timmar och kostar 200kr. Allt ingår.
Du hinner hugga en liten skål, en form, ett djur eller en figur.

Intäkter från denna försäljning går till att finansiera projektet
Jag har öppen verkstad under juli-aug, ”drop in”, mån-tors, kl. 13-17.
Ring mig för att få information, om plats m.m. Tfn: 0498 – 26 45 26.

Du kan bli en del av projektet.
Jag har hittat på eller blivit inspirerad till detta projekt, men detta
projekt är mycket större än mig. Det finns, just nu, ett tiotal personer
till, som ideellt gör vad de upplever som sin egen del av projektet.
Dvs. de gör sina egna projekt vars innehåll blir en del av helheten.
Du kanske är inspirerad att vara medskapare. Kontakta mig i så fall.
Eller

Sätt in pengar som en Gåva till projektet på Bg: 5079-6986.
Märk inbetalningen med ”gåva” och om du vill ditt namn. TACK!

