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TAKK FOR SIST !

Ja, nå var det en stund siden sist,
sann. Det har vaert en travel sommer
for'redaksjonen', for europeisk
Paganisme er en blomstrende, aktiv
kultur. Jeg vet at noen av dere har
savnet â høre fra oss, men her er vi
altså tilbake. Det er vel egentlig ingen
store nyheter siden sist, annet enn
kanskje skriveriene rundt
K.M.Hartveits nye bok og
eksponeringen av satanismen i Norge.
I den forbindelse har journalistene
heldigvis vært for intellegente til å
trekke oss med, så trolig har noen av
dem både lest Hartveits bok og
kanskje våre pressemeldinger? Etter
at vi har informert de aller fleste større
redaksjoner er det stort sett slutt på
uinformert journalistisk vås. Men
desverre benytter fortsatt Dagbla og
andre stjålne papirer for å illustrere
sine skriverier.
Dere vil ellers finne som bilag til dette
nummeret en henvendelse fra de
verdenskjente forfatterene og heksene
Janet og Stewart Farrar, som nå er
igang med en ny bok. Den skal hete
"Pagan Path", og skal omhandle alle
sider av magi og paganisme i Europa.
De av dere som måtte ønske det
oppfordres til å fylle ut ett eller flere
av spørreskjemaene og sende til
Farrars, slik at de får best mulig
informasjon om bredden i nordisk
paganisme.
Forøvrig er det snart Jol, med slakting
av Frøy's galte, fest, gaver og jubel.
Vi ønsker dere alle en velsignet Jol og
et hjertens Godt Nytt Ar.

Jens Øverdal

VIL DU PA TV ?

Freelance-journalisten Sonia Jensen
har fått i oppdrag av TV3 å lage 15
programmer over tema Det Ukjente.
Ett av de tema hun ønsker å ta opp er

Paganisme generelt og hekser i

særdeleshet. lnnslagene skal først og
fremst være underholdene. Alle NPF-
medlemmer som føler seg kallet kan
kontakte Sonia på telefon 328-38876
for nærmere avtale.

APPROPO UNDERHOLDNING

A holde morro med heksers relgion og
arbeidsmetoder er ikke uvanlig blandt
journalister. Desverre gjøres det ofte
med totalt fravær av innsikt og nerve,
for ikke å si humor. Journalistenes
poenger dreier seg gjerne om
klisjeene kosteskaft, edderkoppnett,
neser med vorter på, svarte katter og
boblende gryter. For de av dere som
ønsker å oppleve virkelig humoristisk
harselas rundt hekser kan vi anbefale
den velkjente engelske forfatteren
Terry Pratchett sine bøker. De finnes
på Narvesen og er hemmningsløst
morsomme, svært dyktig skrevet og
dessuten innsiktsfulle. En av hans
beste bøker heter "Witches Abroad!"
og handler om de tre landsby-
heksene Granny Weatherwax, Nanny
Ogg og Magrath på reise i utlandet.
Granny er den tradisjonelle kloke
kone, svært mistenksom ovenfor alt
som er nytt og anderledes. Hun kaller
sin magi for Headology, som er en
blanding av erfaring, innsikt og sunt
bondevett. Nanny Ogg er en mer
uvøren, urban utgave av tradisjonell
heks, som elsker det glade liv, nye
opplevelser og godt drikke. Begge er
velmodne, livserfarne kvinner i 'sin
beste alder' (overkant av 60). Men
mens Granny er dobbel peppermø,
har Nanny utallige barn, barnebarn og
barnebarns barn spredt over hele
distriktet. Magrath (hun skulle ha hett
Margareth, men hennes mor kunne
ikke stave) er den unge, idealistiske
New Age heksen, tungt behengt med
mystiske symboler i sølvkjeder og
moderne innstilt til meditasjon. Mens



de andre konsekvent går kledd i side,
sorte kjoler bruker Magrath bukser og
jordfarger, sjal og røde støvler. Den
påkledning de har felles er heksenes
spisse hatt. Hun er også jomfru, totalt
uten livserfaring, og uhelbredelig
romantisk instillet til livet. Både
Granny og Nanny er først og fremst
praktiske og fornuftige (untatt når
Nanny får et par glass for mye).
Magrath har arvet en tryllestav av den
heksen hun gikk i lære hos, og
overtatt oppgaven som gudmor for en
pike i det fjerne utland. Og nå er
piken gifteklar. Magrath må derfor
reise ut i den store, ukjente verden for
å oppfylle sine plikter. Piken hun er
gudmor for er en gammel kjenning av
oss alle - det er Askepott. Desverre
for Magrath (og en rekke andre, skal
det vise seg) har hun aldri fått
opplæring i bruken av tryllestav - alt
hun får den til à gjøre er å omskaPe
det hun peker med den på til
gresskar. De andre to bestemmer seg
derfor for å bli med for å passe på
henne. med på reisen blir også
Nanny's formidable hankatt Grebo,
som gjerne spiser ulver til kveldsmat
og anser enhver hunpus som sin
personlige eiendom. Sammen flyr de
fire ut i det store eventyret på sine
kosteskaft. lngen av dem har vært i

utlandet før, og historien har sterke
likheter med pensjonerte engelske og
amerikanske turisters møte med
ukjente kulturer, deres naive
fremmedfrykt og tro på egen kulturs
fortrefflighet. De får selvsagt brynt
nesene sine både titt og ofte, ikke
minst i møtet med den Onde Heksa.
Men hun gjør en feil - hun får Granny
sint. Og en sint Granny Weathenryax
er en naturkraft få kan stå seg imot.
Lesere med sans for det engelske
språket kan glede seg til en sjelden
leseopplevelse. Her er gapskratt på
hver en side og mange kloke råd. Og
ikke minst spenning. Hva tror du skjer

når de møter Rødhette og Ulven på
sin reise? Eller når Grebo møter
varulver? Les sjø|, og finn det ut!

JENS

ONKEL THORRS MAGASIN

Om du er interessert i runer og
gammel norrøn magi, vil du kunne ha
stor glede av tidsskriftet og bøkene til
Thorr og Audrey Sheil i New York. De
er begge av nordisk slekt, annen
generasjon amerikanere, og Thorr har
gått den lange veien fra laeregutt til
Mester i runemagi. Hans bøker er
nærmest undervisningshefter, satt,
trykket og utgitt av Thorr og Audrey
selv. De er både rimlige og gode.
Dessuten utgir de Uncle Thorrs
Magazine, som kanskje er mest
interessant for de av dere som har
slektninger i USA. Anbefales på det
varmeste.

NEue ffiwoRR

The Trollwise Press
P.O. Box 080437
Staten Island, NY

10308-0005



IEDJEVELEN
.te i balen sorn forsølcnr.

Ehsístercr dot aírhelíg en
a erdcne omep enned,e s øt anúsk

aamttuenaoergelse, som ãrlíg ofrer
títugeqcr øv enåbarn tíl djeaelen?
EII¿r er dctte pørønoído fantasí.er
skøpt av hrí,stnc fundannentølíster

og aensøqjottshungrige journalíster í
shanda.Icprcssen?

SOM EN NDIEN

Snrser FRA gKEpg\s

-ang" k"i"ù;à Èdere i distriktet "har úø*
om dette". Noe mer håndfast har ikke
Dagenfåttvite, bortsett fra en antydning
om atenkelte "vet åpenbart-mer, men6n-
sker ikke å Cr in{ormasjonei". Siden har
ingen hørt orir sa¿anistene i Østfold.

10. august L990 brakte imidlertidDqg-
blad¿t en dobbeltside med avslørÍnger av
satanisme i Storbritannia, ført i pennen
av frilansjouraalisten Fred Harison.

"Etter to års gransking av det okkulte,
harjeg oppdaget at satanistene - djevel-
dyrkerne - er iferd med å spre sin onde
kultur;over hele verden," slår Haûison
fast, og bretter ut en ejellsettende historie:

Harrison forteller om .ungienten
"Sarah" fra Manchester, som igien har
fortalt sin historie til psykiateren Victo¡
Harr-is. Sarahs oppvekst har forsiktig vur-
dert vært et helvete, omgitt av satanister.
Hun beskriver et miljø med ofringer av
smâbarn, incest og voldtektér, kanniba.
lisme ogi tôrtur. Detaljene om barneofring-
ene er hårreisende:

"Babyene blir hakket opp for å spises,"
forteller hun. "(De) er født av sekt€ns
medlemmer. Føtlslene blir iklie registrert,
derfor finnes ingen dokumenter om disse
babyene. De eldre er barn og unge/som
har rømt hjemméfra. Satanistene kartleg-
ger ofrene sine meget grundig," forteller
journalist Harrison, ¡iom er þå sporet til
Norge". "Fo¡nålet er å følge-spor som
tyder på at ffeveltilbedelse også foregår i
Norge."

Harrison - som har bakgrunn i de bri-
tiske populæravi eene Today (ille) og Su¿-
day People (enda verre) - har ennå ikke
lagt frem sine funn i Norge, men historiene
om de hemmelige, underjordiske sektene,
som begår inoest, ofrer småbarn, mishand-
ler buskap, vanhelliger kirkegfuder og
sqiser menneske\iøtt til magiske,ritualer
blir imidlertiil trodd - aom de er blitt
trodd i hundrer og tusener av år.

Mordeme lblanloss
I Romeniket ble de kristne sett pâ

med stor mistúo og ofte anklaget, forinces!
kannibalisme og barneofringer. Ned gien-
nom århundrene erjødene blitt forfrrlgt
av.de sarnrrie anklager; og inlvisisjonen
torüurertè \iqttere ogheksertil de tilsto å
ha bed¡evetr, slike ugierninger under
nâttlige orgier. I'nesten alle kulturer har
nyten levd om de hemmelige kultene,
som begår handlinger som er av de mest
avskyelige mennesker kan forestille seg.

Og morderne er diult midt iblant oss.
Næmest hvem som helst kan være kris-
ten, jøde, kjetter eller satantilbeder.

Î)ette er ilike bakgatekrim. De inn-
bla¡¡dede er forretningsfolk. Jentene blir
ført til private eieudommer. Dette er vel-

lonser.
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!l arnevemetkomomnatten. Despar-

lt 5l#,$ïtîilît"',i;iffi ;l u
av amene på mødre og fedre. Til sammgp
20 bam.ble.tatt i forvaring med malú i
den engelske byen Rochdale, i løpet av
noen uker vfuen 1990.

Satan vanlø. i
Barnevernet hàdde avslørt djeveld¡'r-

king, rituell nishandting, ofring av små-
barn og beg¡avelser ved midnatt. Kilde
var en seks fu gammel gutt, som hadde
fortalt læreren sin om det grusomme han
hadde opplevd. Britisk presse eksploderte,'
og annenhver undersøkende journalist
med seli'respekten i behold, la ut på jakt
etter de hemmelige satan-kultene.

.I desember 1990 kom saken for retten.
Alle anklagene om tituell eller satanistisk
mishandling" var frafalt. Saken var redu-
sert til anklager om bangelfull omsorg"
i enkelte tilfeller. Meh barnevernet ville
beholde de 20 barna i forvaring en stund
tii, nærmest for éikkerhets skyld. . ,:.

,Denne gangen var det foreldrenes ì

adv¡kater som pksploderte, støttet av ù|t r

lokale poliüi, so,m hadde ment at påstand-
ene om satanisme, barnemord og nattlige
heksesabatt€r på kirkegårder aldri hadde
hatbnoe hold.

:

Djeve!^e.n I Øsllold :

' Det skier her også: 10. mars 1989 meld-
te den kristelige awsenDagen at det "er
dannet grupper med satan-tilbedere over
store deler äv grensetraktene fra Halden '

Ut Ørje. Gruppene skat ha til mål å
ødelegge velikelsen i de østfoldske gtense-
traktpr. Gruppene skal også ha besluttet
å gå til konkret forbønn" for fork¡mneren
SteinarVidar Lund, som har stått sentralt
i vellkelsen, for å sette ham ut ar¡ spill."

Døgen har Misjonssambandets þoved-
orgar Utsyn som kilde og får bekrréftet at

av Kjetil Wiedswang
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BERGEN (Dagbladet): Flere hekseringer har nær til-
knytnlng,tll Ordo Templl Orientis (OTO). Noen av
medlemmene ldisse ringene er også med i OTO. R¡-
tualene er bygd på tekster fra den okkulte sekten.
Flere'fester skalvære avholclt på byfJellene I Bergen.

fer

røl'et' yppersteprestens høyre
blyst, så hans venstre, så hans
$6nn og til slutt hans hpyle
bryst påny.

Han gjØr det samme på hen-
ne, og deretter tar de hver sin
runde og giør det på alle, hun
på mennene og Ìran på kvin-
nene.

Den hpyeste representan-
ten for losjen i OTO leser et-
terpå opp fra en skrif't hvor drr
tilbe¡' tþsten for livet og endrr
mer l'esten tbr døden.

JO U RNALISTISKE KRU MSPRING

Boken til Karl Milton Hartveit har satt
igang nok en bølge av skriverier om
blandt annet hekser, og denne
gangen fikk vi jo faktisk en rimlig bra
omtale for det meste. Det hjelper
tydligvis å informere pressen. Et
unntak er journalist L.Stang i

Dagbladet, som tydeligvis ikke har lest
det materiellet vi sendte til
hovedredaksjonen. Derimot har han
fått tak på noen personlige papirer
som ble stjålet fra et av medlemmene
i NPF for et par år tilbake, og som nå
sirkulerer blandt journalister og andre
interesserte. Journalisten skjuler seg
bak sin kilde, og vil ikke vedgå at han
handler med tyvgods. Vi sendte ham
et pent brev hvor vi forteller at det
meste ikke er så galt, men at han gjør
feil i å anta at Wicca har noen formell
tilknytning til OTO. Ritualet han skriver
om er skrevet av en uinnvidd og
uerfaren person som blander
begreper.

Natt:til 1. niai har. en hehse-
riqg i Bergen satt seg stevne
til ildfest på Fløi$ellet. Den-
nelnatta er fta tidenes mor-
gen et tidspur¡kt hVor tukt-
ba¡het dg spi¡ende liv ønskes
velkommen med en ild- og
lysfest for å ma¡kere over-
gangen fla jakttid til såtid,

Ildfesten cBeltåner består
av et rih¡ale som helst skal
foregâpâ en åpen plass:i sko-
gen, gler_ne.høyt 9g âpent,
men ogsä et sted hvor man'får 

være i fred og ro, står det
i dolcumentene om dette.

Nakne
I midten av ringen skal det
være en.bålplass, en stang
med rÉde og hvite silkebånd
og en gryte. Tørrved, fakle¡.,
oljelar¡per, store stearinlys ;
tepper og magiske våpen
skal \¡ære bäret fram oå for-
hånd.: . l

'I. dokumentet Dasbladet
besíttet står det ogsf at alle
børvære nalrne under ritua-
let, med unntålr av prestin-
nen. Hun'skal væ¡e i¡rnl¡yl-
tat.;.'.-, . :

'lHvei diitta*er skal'ha et
ln¡bbetys.I tilegg skal de ha
trommer og alle andre for-
mer for inskumenter. Pres-
ten vil normalt ha en hode-beklednine med
$ortegwü.
Berører'k!ønnet
Selye geremonien blir åpnet
ved at ypperstepresten ta¡
kosten gg feie¡ sirkelen.

Etter et innledende pro-
g¡am legger presti¡uren til
side sitt utstyr og går ut i sir-
kelens ytterkant hvor hun
med fuktige fingr.e fprst be.

DAbBLADET

vLSTGNG 

ry$qsabattpåffi. '$i: . ;' ,';.. 
'

,,l;îfüii1ål.îi:i:ä,tt?ït öî:iîilil*îij,Hî,îtJf;ï' 
-

-vetse'aü wieca.heksenöäá:. ;;r * aã-poritiie*Lere,re,
. , g{,fvsfe't p{.91¡ t¡.utop: ffi ãhk;r:iiï;;;J ondsin_,
,.. lgngorundtB_ergennãtteniit ñi. ,:

':. 
€'-.'r'' ma''Med un¡tak .av' ' ì De nye ireksene har'unr,i: p.restinnen er alle nakne, ãe, s1i

, i!ä;däq i.'qnr* k*;f d.;;, ;äi$iliiH'f;:åi"å:qi{.i
., äT'.ff"1:3ffo,I:i..îî1,:.t! , #îu,"ru har vært tir stede pårjordhelbredelsesritÉ; iå ilun av de rÍtuete samrin-.,.Flijyen, 28.' ma

., ioùí iäiåî' ä"t åifi!,i.'.i 3fli-1ïiì;iååïfîilitlå:
,, ilì'¿' :ilålî flyH$' ffål!, _,ruti.;;:î.il",;;:.,

:'äifr,ffiri.1f.TÏä,iå *i: ßqR sE N s-frDEN E

üï.!+#å:'*,ü Pá'u; o/l 
H LRNDRû. Hulr"bevegelsen, forkla-

rer. Hartveit, representerer
. en, rorm, for rituell magi. .

Yç4lenim-e{¡g-" se.T: seg seïv;
som uth.ørende en alternativ.i

'iå"Så19"u'l*;t#t*:i
Euarerptøverde å mane frem -



,Isnet &, Støyørt Fanu &, Gavfu ßone
Herne,s Cofløge

Ellrclslown
Ke[ls

Co. h{eatlt.

Ireløttd

24 0ctober, 1993

The pagan pailt

We havE been commi¡sionsd by our A¡¡rerican publishers, Phoenix publications, to wrile a
book with the above titlç,.summarÞiñg both the esiential nature and the variety of pagan
philosophy, at a time when the Pagan nrove¡rrenl is expanding rapidfyin the \¿Vr,stcrrr world. lt rvill
ba published undor our thrce nanres, as we are ail t,,rorking on it.

It will also includc a suruey - as itnpartial and wide-ranging as possible - of the current
situatlon of the. Pagan movemenl in various countriss. lt will covei a variety of categories, frorn
Wiccans and rilualmagicians to people who prefer simpty to callthemselves'pigun.-'Fo, this, we
arc.seeking answer$ from organizations cateiing for a númber of groups; rroni¡no¡v¡oual groups
such as covsns; and from solo tuorkers. We haùe prepared suitabliquesr¡onnuirui toi al three.

. Your organizalion obviously belongs in the first category, so we en0lose copies of all three
questlonnaires, to pul you i1 the picture. We woutd Ue extrãmõly grateful if you could find time tofillinthe organization one. lf you feelitwoutd be constructive to help with tire other tvvo, you could
cilhcr photocopythem for circulation, or we will be glad to print off äs ma,,y copies a:ì y0u ask for(or lf you prefer, stnd you a 3/r-irrch computor disk of the tirree questionnair.¿s in fvlisrosofì Word).

.. We hopt allthls l¡ not aaking too much. But if the book ís to be useful and uveü-infor¡ned,
for both Pagan and non-pagan readJrs,lhe more comprehenslve lt ls, the be[er.

With bcst tvishrs fri¡rn the three of us,

W*+*t Ir"
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"THE PAGAN PATI{"

QUESTIONNAIRE No.l
F*-1iyåili:llîli.i:iï:ifl-Ífl 

.':'-11T::lptr.l::'p'

'1. Do you consíder your organization specifically Wiccan, or broadly Pagan?

2, Are the groups actually members of your organization, or do you merely offer a service as
and when they are lnterested?

3. Do you covcr the whole of your country, or a partlcular area or category? lf the latter,
which?

4. Can you give a rough idea of the number of {a} groups, and/or {b} people, invalved?

5. What are your declared philosophy and programme, and accepted priorities? Do you lay
spcclal êmphas¡s on part¡çular aspects - 8.9,, gay and lesbian rights, vegetarianism, animal
rights, environmentalism, politics, women's rights, etc.? Or is your emphasis all-embracing?

6. Do you organize Festivals, and if so of what kind, and how many people attend?

7. Do you publish a newsletter or megazlna? lf so, what ls lts title, círculation, and number
of lssues ayeu? ls it on general sale, or for members only?

8. Do you find there is harmony, cooperation, and mutual respect between the various
Pagan groups and paths in your area? Or is there confrontation, jealousy, and "bitchcrafr"?
lf the situation is changing, in which direction is it moving? Do you feel it part of your duty
to work for its improvement? Or do you feel the sonfrontation is justified? Or do you keep
yourtelves out of it? lf you cover the whole of Britain, how do you find this situation varies
from area to area?

9. \¡dhat is the public, non-Pagan reaction to Faganism in your area? ls there, at the good
extreme, reasonable tolerance by grass-roots Christian and other neighbours - and at the
bad extreme, persecution by Fundamentalist elements? Again, if you cover the whole of
Brltain, how do you find it varies from area to area?

'10. Do you have international Wiccan or Pagan contacts? lf so, how active?

1'1. What is your vier¡u of the future of Paganirm?

*..-oOo---

From Janet & Stewart Farrar & Gavin Bone, Herne's Cottage, Ethelstown, Kells, Co, Meath,
lreland.



QUESTIONI{ARE No,3
For Solo-Practising Pagans or Wccans

* lr* fr *tiffi *¡H(** ***** t******************

'1. Do you consider yoursclf specifically Wiccen, a Ritual Magician, eomething else, or simply
Pagan?

2, lf you are Wiccan, how do you define your path . e.g. Gardnerian, Alexandrian,
GardncrlanlAlsxandrlan, Tradltlonal, Hsredltary, Ecloctlc, Dlanlc, $hemanirtic, etc,? lf your
path it is not Wiccan, how do you describe it?

3. Were you initiated by someone else, and if so what was hisfher path? Or were you self-
initiated, using what kind of ritual? Or did you regard initiation as unnecessary for solo
worhing? ls the practice hereditary in your family?

4. Do you lny epecial emphasis on pnrticular aspects . €.9., gay nnd lesbian rights,
vegctarlanlsm, animal rlghts, healing, onvlronmentalism, herùallsm, politics, women's rlghts,
etc.? Or is your emphasis all-embracing?

5. Do you practise skyclad - always, ofren, sometimes, or never?

6. Do you charge payment for Tarot readings? Healing work? Spells? What is your view of
the practice, ln each ofthese categories?

7, ùo you use the Cabala in your working?

8. Although you work solo, have you contasts with other Wccans or Pagans, at home or
overseas? lf sç, how active? Do you attend Pagan Festivals or other functions?

g. Þo you find there is harmony, cooperation, and mutual respect betyr¡een the various
Pagan groups and paths in your area? Or is there confrontation, jealousy, and "bitchcrafr"?
lf the situation is changing, in which direction is it moving? Do you feel it part of your duty
to work for ite lmprovement, or do you faal the confrontatlon ls Jurtifled, or do you keep
yourself out of lt?

10. What is the public, non.Pagan rçaction to Paganism in your arca? ls there, at the good
êxtrome, reasonable tolerance by grass+oots Christian and other neighbours - and at the
bsd extreme, persecution by Fundamentalist elements? We would appreciate specific details
of either.

ll, Do you rflish your ¡dent¡ty kept secrot, or may we quote you by name?

t2. What is your view of the future of Paganism?

..--6Q6*

E&!0 Janet & Stewa¡t Farar & Gavln Bone, Herne'e Cottage, Ethelstown, Kells, Co. Meath,
lrcland.
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,,THE FAGAN PATI{''

AUE$TIONNAIRE No,2
For individual Pagan or Wiccan Groups and Covens

*****¡l******ù***ttfr******t*ttr****t********t****lr

1. Do you consider your group spes¡fically Wiccan, Ritual Magician, someth¡ng else, or
simply Pagan?

2. lf your group is Wiccan, how do you define your path - e,g. Gardnêrian, Alexandrian,
GardnerianlAexandrian, Traditional, Hereditary Eclectic, Dianic, Shamanistic, etc.? Or do
you prefer not to use a path name, and simply call it Wiccan?

2, How many members does your group hava? Are they divlded into an lnner and Outer
Circle?

3. ls your mombership confined to, or prcdominantly conslsting of, a partioular oategory -
c.g, unlvaruity ttudtnts, health workers, poliec ofliccrs, sailorr, mcdia workers, etc.?

3. ls lt famale-led, male-led, or does it avoid the concept of leadership as far as possible?

4, b your membarship of both sexes, exclusively female, or excluEively male? lf of both
sexes, do you acceept gay or lesbian memlrers?

5. Do you have a degree structure, and ofwhat kind?

e. Do you ndmit children to some or all of your rituals? What is your minimum age for full
mtmbrrshlp? And what is the actual range of ages within the group?

7. Do you lay special emphasis on particular aspects - 0.g., gay and lesbian rights,
vegetarianism, anlmal rights, environmentallsm, politlcs, ìdomen's rigtrts, etc.? Or is your
emphasis all-embracing?

8. Do you chargc payment for Tarot readings? Healing work? Spells? What is your view of
the practice, in each of these categories? And do you differentiate between work done by
thc coucn ln tha Clrcle, and work done outside it by individual members?

0. to you urc thr Cabrla ln your worklng?

10. Do you practlsc skyclad - always, ofren, sometlmes, or never?

1¡i, ls your group attached to a wider organization? Do you attend Festivals or other
functions?

12, Do you find there is harmony, cooperation, and mutual respect between the various
Pagan groupü and paths in your ¡raa? Or is thcrs confrontation, jealousy, and "bitchcrafr"?
lf the situation is changing, in which direction is it moving? Do you feel it part of your duty
to work for its improvcment, or do you feel the confrontation is justified, or do you keep
yourselves to yourselves?

'13, What is the public, non-Pagan reaction to Paganism ín your area? ls there, at the good
txtreme, reasonable tolerance by grars.roots Christian and other neighbours - and at the
bad extreme, persecutlon by Fundamentalist elements? We would appreciate specific details
of either,



{4. Do you have any lnternatlonal Pagan or Wccan contacts? lf so, how aetive?

15. What ir your view of the future of Paganlsm?

f 6. ls your group public or secrEt? lf it is public, may we quote your name? Your address?
lf it is secret, we promise to keep its identity confidential.

.---.oOo-...-

f¡39 rlanet & $tewart Farrar & Gavin Bone, Herne's Cottage, Ethelstown, Kells, Çs, Meath,
lroland.
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