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Glöm inte förnya Ditt medlemskap i Sällskapet 
för 2020. 

 
Vi hoppas att du uppskattat nyhetsbreven du fått under förra året och vill kort nämna att 
ditt medlemskap är en förutsättning för oss att kunna ge ut våra nyhetsbrev och bjuda in 

föredragshållare. 

 
Normalt skickar vi ut inbetalningskort efter det att årsavgift bestämts på årsmötet, vilket brukar 
äga rum i slutet av mars.  
Vi vill nu uppmärksamma Dig på att du kan förnya medlemskapet redan nu, och med den avgift 
som gällde förra året.  Fram till årsmötet gäller förra årets avgift även om Årsmötet skulle 
besluta om en höjning. Plusgironummer är 35 17 57-0. Avgiften är 300 kr, för studerande, 
pensionärer och arbetslösa 200 kr. Och vi kan kort påminna om och göra tydligt vad man får 
för medlemsavgiften: 1) nyhetsbrevet, 2) rabatt på föredrag, 3) tidigare föredrag via vår 
hemsida, samt 4) man är med och stödjer verksamheten 
 
Som du märker av nyhetsbrevet börjar vi året med några spännande fördrag om medvetandet, i 
februari med särskild inriktning på nära-döden-upplevelser. Sedan följer i mars en rapport om 
ett projekt kring om vi har en fri vilja, något som öppnar för en ny syn på medvetandet. I april 
kommer sedan Professor Bernard Carr, en av Englands främsta parapsykologer, tillika fysiker, 
tillika Stephen Hawkings första doktorand. Och jag planerar i maj att redovisa den forskning jag 
gjort om tvillingtelepati för min avhandling. Och till hösten har vi flera föredrag på gång. 
 

Följ utvecklingen genom ditt medlemskap! Läs om vårt program på www.parapsykologi.se, vår 
hemsida, där vi ju sedan något år har en videokanal, vimeo, för föredrag vi spelat in under åren.  
Har du frågor eller synpunkter på verksamheten, kontakta mig gärna via mejl eller sms: 
gorbru4@gmail.com, 0708-10 35 32.  
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