Flödet – Agnetas bidrag

artikel från 2019 (före pandemin!)

Flödet var mellan 1996 och 2017 en uppskattad papperstidskrift innehållande information,
berättelser och artiklar knutna till den helande cirkeldansen. Allt arbete har skötts ideellt och
den låga prenumerationsavgiften gick till tryckning och porto – som gav oss lyxen att få tre
nummer per år hemskickade i brevlådan.
Initiativtagaren till Flödet var Lucie Minne år 1996, som också var den som tog den Helande
Cirkeldansen från Findhorn till Sverige på 80-talet. Här nedan följer hennes egna ord från
första numret:
I Flödet - Nätverksblad för Helande Cirkeldans
”Nu är första steget taget i !i flödets"!dans.
Länge har idén om att skapa ett nätverksblad/nyhetsblad grott i mig. En
möjlighet att sprida spännande artiklar om vad som händer i dansens helande
cirklar både här hemma och runt om i världen, att dela erfarenheter med
varandra, allt för att ge nya impulser och infallsvinklar att dansa vidare med.
Nätverkstidningen !Grapevine !i England som har vuxit sig stor och blomstrande
sedan starten i mitten av 80-talet har varit en stark inspirationskälla och tiden
känns nu mogen att sätta igång även här hemma hos oss. Namnet !i Flödet"!
syftar ju dels på den härliga upplyftande känsla vi upplever när dansen flödar i
cirkeln och sedan att kunna dela med varandra och vara med i det som händer
kring dansen! Det här provnumret är tänkt som en enkel början och härifrån
får i Flödet utvecklas alltefter våra behov och önskemål.”

Den Helande Cirkeldansen fick i Sverige ett ganska snabbt starkt fäste (vilket jag hoppas vi
kan berätta mer om i en senare artikel) och i Flödet hade redan från början ca 60
prenumeranter. Redan 1998 byttes namnet till bara Flödet och efter Lucies tongivande
första 6 år tog Eva Ullner hand om redaktörskapet då Lucie flyttade till England 2002. Då var
vi uppe i ca 70 prenumeranter. Anne Meer blev från 2008 nästa redaktör (med nu ca 90
prenumeranter) och allteftersom dansen spridits till alltfler i Sverige kom det också till fler
och fler prenumeranter.
Flödet fick även in alltfler medarbetare som skickade in material och tidskriften växte sig allt
tjockare. Från att de första åren varit ett åttasidigt nätverksblad tryckt på diskret färgat
papper som redaktörerna själv ordnat, sedan växte sig Flödet under åren allt tjockare till en
ca 28-sidig fyrfärgstidskrift då den nu sponsrades och trycktes av Sensus. Vissa nummer
under senare år kom upp till hela 40 sidor. Tack vare samarbetet och sponsringen av Sensus
kunde den låga prenumerationsavgiften fortsätta att hålla sig till 70 kr genom alla åren!
Till sist blev dock arbetsbördan för tung för en person och medan Anne fortsatte sköta det
administrativa med ekonomi, adressregister och utskick (i samarbete med Sensus
medarbetare) tog undertecknad över det redaktionella arbetet 2014. Vi fortsatte det

givande samarbetet i fyra år till 2017 då krafterna tog slut för oss båda. Då hade vi 130
prenumeranter.
Därför är det med stor glädje som vi nu genom hemsidan kan fortsätta publicera information
och spännande artiklar och dela med oss av upplevelser av vår älskade dans. Så allas vår
önskan är: skriv ner dina tankar, erfarenheter och kunskaper – ja allt som har beröring med
dansen, även teckningar, bilder och foto – och skicka in till hemsidan
redaktion@cirkeldans.se så vi får fortsätta att vara i dans-Flödet mellan stunderna vi inte
befinner oss på dansgolvet.
Med hoppfulla dansglada hälsningar
Agneta Henning, Lund

