Stenresning
Vi börjar

torsdagen den 4 september och
torsdagen den 11 september och
torsdagen den 18 september och

söndagen den 17 augusti
söndag den 24 augusti
söndagen den 31 augusti
söndagen den 7 september
söndagen den 14 september
söndagen den 21 september

v. 33
v. 34
v. 35
v. 36
v. 37
v. 38

torsdagen den 25 september reser vi sten nr. 11(4ton) upp till 70graders vinkel,
lördagen den 27 september reser vi den rätt upp med rep, sen har vi en fest för att fira
den skapande processen med grillat lamm, knytkalas, musik, underhållning, mm.
sedan har vi en sten kvar och den reser vi söndagen den 5 oktober.

Vid lyft-resning så kan endast upp till 25 personer delta.
Alla andra är åskådare eller har uppgifter utanför lyftområdet.
Förutom den 27 september då vi kan vara upp till hundra personer som drar i repen.
Om resningen under någon av ovanstående dagar ställs in pga olämpliga väderförhållanden eller
annat är så meddelar jag detta samma dag på plats. Reservdagar är då: 12, 19, 26 okt och 2, 9 nov.

Varje dag har samma grundupplägg:
Kl. 11.00

Frivilligt förarbete. Avspärrningar, ta fram lyftutrustningen mm. Välkommen!

Kl. 13.00

Lunch. Ta med matsäck.

Kl. 14.00

Vi träffas och jag går igenom hur arbetet ser ut och vad vi ska göra idag.
Vilken sten vi ska resa och varför.
Vi berättar vilka regler som gäller för arbetet.

Kl. 15.00

5 minuters meditation

Kl. 15.10

Vi tar en gemensam medhavd fika.
Örtté, pepparkakor och torkad frukt samt mörk choklad finns på plats.

Kl. 15.30

Vi påbörjar stenresningen och avslutar inte förrän stenen är rest och säkrad.

Kl. 17.00
Avslutning och Tack.
Efter överenskommelse kan denna tid bli något senare. Räkna med det.
Kl. 17.30

Vi påbörjar det frivilliga efterarbetet och eventuellt eftersnack.

Kl. 20.30

Nu måste vi gå hem.

Har du frågor och tänker ta med dem, gör inte det, ställ dem innan på telefon 0498-26 45 26.

