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n höst-, jul- och vinterhälsning från Bulletinens redaktion!

Se oss på www.andromeda.se


Inledning
Andromeda Fan Society fyllde  år den  februari 
Föreningen startades den  februari anno  av Birger or och Ingrid Ringström och är idag en av landets största privata kulturföreningar med närmare 
medlemmar!!! Detta har vi att tacka de eldsjälar som arbetat ideellt för föreningens
överlevnad:
•

Solveig Almvret sköter internetförsäljningen.

•

Jörgen Städje skapar denna tidning i pappersformat.

•

Eva och Hans Mehlin är webmasters.

•

Rolf Nilson videoinspelar alla träffar och ger medlemmar och besökare en
möjlighet att få tag på unika videominnen – utnyttja denna möjlighet att
återse gamla vänner och minnas ljufliga sommardagar!

Ralphs hemsida: www.andromeda.se
Ralphs e-poﬆ: ralph.lundsten@andromeda.se

Lyckolegend
&
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Insändare
römvågor
Av Maj-Britt Luciann
Månen sken in genom fönstret. Den sken rakt in på hyacinter och tulpaner som stod
i hela sin prakt. Ett vårsmycke i den kalla vintertiden.
Hänryckningen stod vid sidan av blommorna, mitt i livets djupare hemligheter. Hon
hade rest den långa vägen till jorden för att gå igenom årets tider. Från begynnelsen
till tidens slut! Stjärnorna var hennes verkliga hem. Där ibland himmelsljusen i paradiset befann sig, sanningen i all ära, hennes boning. Tiden smög sig på. Innan kvinnan visste ordet av var begynnelsen framme…
ore och Janus bodde i januari. ore härskade över hela Svealand. Janus var alla
årstidernas beskyddare.
Visst var det kallt i brödernas hus, men vackert. Vit snö dansade där inne, smälte
omkring vårblommorna och hänryckningen. Skapade en ring av glittrande vatten
kring det vackra.
Månens ljus gav liv i mörkret, växt till den sovande Jorden. Ett ljus for över himlen,
man hörde åskan i ärran. Hänryckningen kände budskapet från stjärnorna. Åskan
och ljuset betydde att man kunde vänta sig ett fruktsamt år. Harmonisk i sin vetskap
begav hon sig vidare till februari.
I samma tidsrum var det utsänt ännu ett sändebud från stjärnorna. Stämningen tillhörde samma galax som hänryckningen. Kvinna mötte sin man vid ingången till februari. Fruktbarhetsfesten började när de två omfamnade varandra, glädjestrålande
över att kunna vara tillsammans i tiden.
Himlen sände ett lätt regn över festen. De kände igen budskapen från stjärnorna. Ett
regnväder i början av februari betydde att våren skulle komma tidigt.
När skottdagen inföll, spådde stjärnorna om en stor händelse. Begivenheten ville
medföra lycka och få stor betydelse för den kommande tidens generationer, över hela
jordklotet.
Kung Numa var född söder om ekvatorn och därför väldigt eldig i sitt temperament.
Han hade till uppgi att namngiva alla årets månader. Myten berättar att som tack
fick han en vacker sköld från himlens krigsgud.
Det var mars, knopparna på träd och buskar förberedde sig så smått för den kommande blomstertiden. Stjärnorna ledde sändebuden mot april.
Påverkade av Venus, tätt intill varandra, vandrade två älskande genom gräsmånaden,
april. Naturen, i förvandlingens tid, växte under himlavalvet.



Det var en praktfull period. Om natten höll kvinnan sig borta från det klara månskenet, eersom det kunde skada den blivande fruktblomningen.
Svalan och näktergalen kom hem från resan i utlandet. I maj grönskade naturen och
näktergalen började sjunga. Vattnet steg i blomstermånaden, svalan flög lågt över
den välkända ängen. Kvinnan och mannen bosatte sig vid höjdpunkten på jorden. I
deras underbara stuga, surrade tre flugor framför brasan. Det betydde att majregnet
var välsignat.
Juno mötte de älskande i juni. Hon var den förnämsta av alla kvinnliga gudinnor på
jorden. Hon stod för rådgivning till alla mödrar samt de som skulle föda barn.
Juno höll sin hand över äktenskapet, då paret midsommarnatten blev vigda. Ett paradisets ljus i Norden.
Hömånaden trängde sig på. I juli blev höet inburet. Det gjordes redo för sensommaren med allt vad det måste innebära. Det blev tid att plocka äpplen, svamp och bär.
Ljuset begav sig lätt igenom augusti, nådde fram till september.
Höstmånaden var rik och praktfull. I oktober ljöd ett eko från midsommaren. Ett
sanningens eko som varade fyra hela dagar.
Kvinnan och mannen var nära resans mål. Vintermånaden november var ren och vit.
Naturen gick i dvala, gled in i drömmens värld. Fåglarna lämnade den kalla Norden,
för att tillbringa vintern i varmare trakter.
Hand i hand vandrade två som skänkts den högsta kärleken. Solen lyste i december,
stjärnornas sång ljöd från himlen:
”Sju vintrar ska man ha, innan man finner sanningen”.
Det var den sjunde vintern, då den stora händelsen inträffade. Födelsen och tidens
begynnelse vid slutet. Livet fullbordat, en lycklig begivenhet.
Vi är vid höjdpunkten i legenden. I brytningstiden till humanism och global medvetenhet överlåter vi handlingen till nytänkande.
Stjärnornas sändebud är kärleken. Ljuset visar vägen hem.



osmiska dikter

Ljusår av rymd må skilja dem åt
fast ändå de känner en närhet,
en kosmisk samhörighet
bland galaxens stjärnmoln
Johan och hans käresta.

Av Hans Starlife
emligheten
Finns det liv i universum?
Främmande väsen och intelligenser
gömda bland strömmar av stjärnor.
Det är ingen som vet
utom Johan och hans käresta;
de bär på en hemlighet.

osmiska kompanjoner
Om jag tittar riktigt noga
i djupet av dina mörka ögon
jag ser en virvlande spiral
av miljarder stjärnor
flytande i rymdens evighet.
Hur kan så mycket
få plats i något så litet
jag nyfiket frågar mig.
De säger,
att ögonen är själens spegel
och stjärnstoet jag ser
måste spegla dina drömmar.
Du låter mig snart förstå
att jag är en av dem,
och du kallar mig
din kosmiska kompanjon.

Trånande han blickar ut
i världsrymdens mörker
beundrande en liten stjärna
bland tusen andra.
Hans vet att den blinkar
bara för honom.
Med synen i sitt minne
han drömmer sig bort
i nattens mystik,
och framför sig han ser
sin förunderliga kärlek;
hennes gåtfulla ögon,
hennes leende läppar
som viskar hans namn
från en ärran planet.

Tanken svindlar.
Oddsen att vi någonsin
skulle finna varann
i tidens svindlande ofantlighet
och rymdens ogripbara väldighet
var inte på vår sida.
Men ödets tysta klocka
började ringa.
Hur lyckligt lottad är inte jag
som får dela en tidsålder
och den bästa av planeter
med dig.

Varje stjärnklar kväll de är där
förenade av den osynliga kra
alla älskande känner
under himlarnas dunkla sammet.
Deras tankar smälter samman
på telepatisk väg
men de skulle ge allt för att blott en stund
kunna famna varann
över de oändliga djupen.

imladansen
Jag är så sprudlande glad
för idag är det vår dag.
Låt oss sjunga ut vår fröjd,

Det finn sen evig sanning
att inga avstånd är för långa
för de som älskar varann.



ågra tänkvärda ord

låt oss dansa med varann
en kosmisk himladans
med månen och planeterna
vid vår sida.
En dans där du förundrat ser
att du i en brudslöja klär,
gjord av tusentals stjärnor
som glittrar i dina ögon.

Av Berit Gabrielsson
I tystnadens skogssnår
berättar spindelvävarna
sällsamma historier.
Någonting där ute
i de ödsliga markerna
där inga människor bor
andas hemlig harmoni.

Du är min och jag din!
Låt oss skåla i universums vin
och så kosmos frön
strilande mellan våra fingrar
på alla världar
dit våra händer når,
så hela rymden börjar spira
i en galaktisk blomsterkrans.
Jag strålar som en nova
och dansar min himladans
så stjärnorna flyger och far
på våran dag.

Att tänka i nya banor
är som att resa i rymden. Svindlande!
Det bor en fågel
i varje kvinnas längtan.
I livets teater kan en leende utsida
dölja ett blödande hjärta.

IN RALPH LUNDSTEN’S

UNIVERSE



Hört & sett
Vid årets festligheter på Ralph Lundstengården i Ersnäs, utnämndes Ralph till ambassadör för Luleå och tilldelades stadens nyckel. TV och tidningar var närvarande.
Ralph Lundstengården är numera utplacerad på alla turistkartor och är ett rekommenderat utflyktsmål för ditresande japaner och amerikaner!
Trolltagen-baletten vid Storforsen, blev detta år en stor publiksuccé och detta garanterar fortsatt verksamhet år , vilket glädjer både Lundsten och arrangörerna!
Nationalälvdagen vid Kukkolaforsen i Torne älv gick av stapeln den :e augusti, med
fackeltända båtar på forsen till vacker musik av Ralph Lundsten.
Sommarlängtan ur Nordisk Natursymfoni nr  ”En sommarsaga”, har för ett par år
sedan utsetts till Nationalälvtema!
Årets AFS-dag inföll den :a augusti, med sedvanligt vackert väder (inte något år de
 åren har AFS-dagen regnat bort!!!) och nöjda besökare. Ett stort  till Luciann,
Lennart Frisk, Solveig Almvret och Anneli Strömberg för skänkta gåvor till AFS-lotteri!
Musikmuseet i Stockholm fyller  år och detta firades med en syntkonsert i museets konsertlokal den /.   , en syntorkester från Solleeå
spelade Lundstenmusik live!
M  
Jubileumskonsert med
A A S
som spelar Lundsten-musik.
Foto: Jörgen Städje

Ett liv i synt…



Läst i tidningar…
E --

D  och S
 --

Rubrik: Vi vill höra och se Ralph
Lundsten

Noterade båda under Namn och Nytt
att Ralph Lundsten utnämnts till
ambassadör för Luleå.

Insändare i  tidningar bl a i
Expressen med färgbild.

N- --
samt ytterligare  tidningar

E  -
Färgreportage polsk musiktidskri.

Rubriker: Lundsten fått påvligt
gillande och Lundsten erövrar
Vatikanen.

I ett flertal turisttidningar
med utflyktsförslag har Ralph
Lundstengården bokstavligen hamnat
på kartan bl a U /
, V  L och
N fritidsbilaga
--.

Reportage om Vatikanradions
radiokonsert med Lundstens
Årstiderna m.fl. verk.
P- --

P- -- och
N S
--

Rubrik: Trolltagen och Storforsen en
oslagbar kombination
Helsides färgreportage om baletten.

Rubriker: Stort intresse för Trolltagen
och Populär balett på naturscen.

N 
--

V  -juni

Rubrik: Visst var vittrorna V

Färgbilder på Ralphs hus, text:
Träslottet blev som en bakelse med
chockrosa fasad och utsirade detaljer
i vitt.

Helsides färgreportage från baletten
Trolltagen.
N 
-- samt ytterligare  tidningar

D  --,
K och V
 --

Rubrik: Tonsättare utsedd till Luleåambassadör.

Rubrik: Meditativt och elektroniskt.

S    settembre-ottobre

Om en musikfestival på Valö.

I Vatikaradions höstprogram finns
bl.a. den  oktober spelning av T
S  J, T S 
L samt T S  L.

A --
Rubrik: …Ralph Lundsten
Intervju med nyutnämnda
ambassadören Ralph Lundsten.

V- och V-



 --

Rubrik: Ralph Lundsten

Recentioner av Lennart Frisks
sommarfestival, som bl a innehöll
Lundstenord och musik.

Tidningen gratulerar och presenterar
Ralph på hans födelsedag.
S  --

E --

Rubrik: Hösten

Rubrik: Kompositören Ralph
Lundsten visar upp sitt sagolika hem.

Ralphs komposition Och det blev
höst, nämns först bland förslag till
höstmusik.

Flersidigt färgreportage.
W   L K

V  -

I Turistbroschyr med utflyktsförslag,
finns rekommenderat en halvdagstur
till Ralph Lundstengården.

Artikel om musikerna som far till
Musikmuséet för att spela Lundsten
“live”.

H  -

H  --

I ett repotage om Agneta Rosengren,
väljer hon Ralph Lundstengården
som ett favoritmål. I samma artikel
för Trolltagen en egen rubrik och
presentation.

Rubrik: Svårt att välja
Varför välja Säkkijärven polka till Din
mobiltelefon, när Du kan profilera Dig
med Wagner eller Ralph Lundsten,
skriver Karin Hylander.

S  --



Nyheter
Den :e december kl. . spelas i Storkyrkans en orgelversion av E M!
Vatikanradion fortsätter att spelar Lundstenmusik! Vi noterar att de den :e oktober
framförde e Symphony of Joy, e Symphony of Light samt e Symphony of
Love.
Andromeda har fått bidrag från Framtidens Kultur för att återutge den Lundstenska
-tals elektroniska musiken.
Millenieskiet är ännu höljt i dunklet. Det har varit på planering, att Ralph skulle få
göra ett musikstyrt fyrverkeri över huvudstaden, men arrangören börjar nu tvivla
på att musik kommer att höras i denna århundradets största fyrverkeriuppskjutning.
Därutöver finns en förfrågan från Boo kyrka och en från Luleå stad, som bett sin
ambassadör att närvara vid milleniefestligheterna.
Ulla Persson ger ut tre kassetter med historik, poesi och Ralph Lundsten musik under
temat K   .



Diverse
Lösningen på korsordet i Bulletin . Vi gratulerar Alf Sjöstrand
som lyckades lösa korsordet. Han fick en  i pris.



Ange antal noter

NOTER: Ut i vida världen, piano, text på sju språk 50:NOTER: The Symphony of Joy, klaverutdrag 75:NOTER. En Midvintersaga, orgelversion 75:NOTER: I vida världen, körnoter - Lönnå 25:- Westling 25:PARTITUR: En Sommarsaga 150:PARTITUR: Pompata (ur Paradissymfonin) 100:-

JOHANNES OCH HULDRAN. Max von Sydow läser denna underbara,

existensiella saga om kärleken mellan människoynglingen Johannes och en

skogens huldra. Sagan har många bottnar och handlar också om förhål-

landet mellan människa och natur och om det mellan ändligt och oändligt!

Telefon:

samma låga pris!

Sänd medlemsanmälan till: Eva Gustafsson, Harrgatan 4, 4tr, 133 42 SALTSJÖBADEN
Email: egus@swipnet.se

speltid är därför nästan 76 minuter - du får tidsmässigt två CD i en för

Postadress:

stund. På samma skiva finns också ROMANCE IN THE NEW AGE! Skivans

Namn:
Bostadsadress:

lefnadssvit, som sträcker sig från barndomens ljusa tid till återfödelsens

Jag vill bli medlem i Andromeda Fan Society!

Omarbetad utgåva av ÅLDERSTRAPPAN, en vacker och tänkvärd

Kosmisk hälsning

(För de goda och givmilda som förstår vår kostnad för tidning och porto)

Julklappstips 2

Frivilligt bidrag till tryckning och porto för vår AFS-bulletin emotses tacksamt.

Ange antal böcker
Ange antal buntar
Ange antal kort
Ange antal affischer
Ange antal häften
Ange antal reliefer

Finns ej
Finns
Finns ej
Finns
Finns ej
Finns ej
Finns
Finns ej
Finns
Finns
Finns ej
Finns
Finns
Finns
Finns ej
Finns ej

Kassett

LUSTBARHETER Bok 175:VYKORT Bunt med olika motiv 50:VYKORT Enstaka kort 5:AFFISCH 60x90 cm färgbild på Ralph 50:SAMLINGSBROSCHYR Diskografi, historik (komplett t o m 1988) 20:RELIEF i vit marmorit (liten upplaga) Endast 1500:-

CD-skivor 99:- och kassetter 70:CD-box 349:-

CD
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns

LUSTBARHETER

NORDISK NATURSYMFONI NR 1 & 2 "STRÖMKARLEN" & "JOHANNES OCH HULDRAN"
NORDISK NATURSYMFONI NR 3 "EN MIDVINTERSAGA"
NORDISK NATURSYMFONI NR 4, 5 & 7 "EN SOMMARSAGA", "TROLLTAGEN" & "ÅRSTIDERNA”
NORDISK NATURSYMFONI NR 6 "DRÖMMARNAS LANDSKAP"
NORDISK NATURSYMFONI NR 7 "ÅRSTIDERNA" samt en orgelversion av "EN MIDVINTERSAGA”
CD-BOX NORDISKA NATURSYMFONIER (samtliga sju NaturSymfonier)
IN TIME AND SPACE (En resa i tid och rum)
IN RALPH LUNDSTEN’S UNIVERSE
THE JOY OF BEING (För FNs 50-årsjubileum)
NORDIC LIGHT (Samlingsskiva för export och present)
COSMIC PHANTAZY (Kosmiska fantasier)
MUSIC FOR RELAXATION AND MEDITATION (Avslappning och meditation)
MINDSCAPE MUSIC (För avslappning och drömmeri)
DANCING IN THE NEW AGE (För fest, dans o. dyl)
ÅLDERSTRAPPAN (En musikalisk ålderstrappa)
JOHANNES OCH HULDRAN (Berättare: Max von Sydow)

Artikel

mästaren

Beställ av Inga Blom på pg 472 01 33-0. Glöm inte att notera önskade artiklar på postgirotalongen!

Andromeda Fan Societys beställningslista för
förskottsbetalning - som ger gratis porto!

Julklappstips 1

och det stora, livets alla tankar möts i en sällsam
är en ljuflig samling kåserier där det lilla

blandning av humor och poetiskt allvar - allt förmedlat
av Stjärnguiden och den Andromedanske drömRALPH LUNDSTEN.

Många var det som sommaren 1981 fick kaffet i vrångstrupen, när sändningarna från Sveriges Radio
ändrade karaktär och det genom eterns vågor kom budskap till längtare och förträngningsexperter om
att livet är härligt och framtiden ljus, att politik, religion och prestationshysteri är pseudohändelser
som tillfälligt skymmer den stora verkligheten - tillvarons innersta och ljusa kärna.

Julklappstips 3

En nyutkommen CD-box innehållande samtliga sju natursymfonier borde
Erik Ståhls porträttrelief av Ralph

vara den bästa av alla julklappar till nära och kära!!!
Lundsten är gjuten i vit marmorit

(diameter 25 cm) och finns endast i

en mycket begränsad upplaga.

Detta är en sällsynt vacker gåva

man kan ge sig själv eller någon

kär vän!!!

Denna relief erbjuds AFS medlem-

mar för det låga priset av 1.500:-

(inklusive porto). En marmorrelief

av en känd konstnär kostar

Så här års är LYCKOLEGEND/EN MIDVINTERSAGA ett måste!
sannolikt tredubbelt mer, så detta

är både en god investering för det

Att tänka varmt när livet därute är fruset!!!
estetiska sinnet - och plånboken!

