Att resa som besökare till FIGU och Semjase Silver
Star Center
(SSSC) i Schweiz

Inledning
Kanske går just du i tankarna att göra ett besök på FIGU’s center, SSSC i
Schweiz. Detta är en liten guide
för dig som är i färd att göra en resa dit. Det finns kanske många frågor, så vi
försöker här hjälpa till att
reda ut några.
Först av allt så behöver du bestämma vilken form av besök du vill göra. Det
finns olika sätt.
Det två första är om du bara vill besöka för ett kortare tillfälle, för någon
timma eller så. Varje dag har bokförsäljning på vissa tider. Då är det endast
bokförsäljning. På söndagar är det officiell besökstid där man lite mer ingående
kan få en inblick av FIGU, ställa frågor och kanske få gå runt och titta lite.
Vilka tider kan man komma dit?
För de tillresta som behöver ta sig till Schweiz med flyg och har en resväg på
minst 100 mil från sitt
hemland kan få komma och besöka SSSC på alla veckodagar. Detta förutsätter
dock att man innan resan
har meddelat sin ankomst skriftligen till centret så att de vet om att man
kommer.
För övrig besökstid så är det endast söndagar som är officielt öppna:
9.00-12.00 och 13.00-20.00 vintertid
9.00-12.00 och 13.00-21.00 sommartid
Den första söndagen i månaden hålls ingen besökstid mellan...
...14.45-15.30 vintertid
...15.45-16.30 sommartid
Och var tredje söndag varje månad ser besökstiderna ut så här:
9.00-12.00 och 13.00-19.00 vintertid
9.00-12.00 och 13.00-20.30 sommartid

Öppetider för köp av böcker och skrifter hålls dagligen mellan 14.00-20.00. Ett
sådant besök ger dig en besökstid på 30 minuter och är endast för
bokförsäljning.
Det sista alternativet är för den som vill komma FIGU lite närmare och stanna
några dagar. De flesta som kommer långt ifrån väljer detta alternativ för att
kunna få ut så mycket som möjligt av sin vistelse. Vi i Studiengruppe Sverige
rekomenderar denna form av besök!
Det man då behöver göra är att fylla i ett formulär, där man anmäler sitt
planerade besök- och arbetsdagar så centret vet när man kommer, samt för att
kunna planera för måltider etc. När besökare önskar stanna fler dagar så är
det förpliktigat att man under sin vistelse hjälper till med sysslor på gården.
Tanken med att man kommer dit och arbetar är inte p.g.a. att centret vill ha
gratis arbetskraft utan det främjar en gemenskap och samhörighet. Arbete i
sig är en fundamental del i Andeläran och livet.
Under arbetets gång har man chans att träffa andra tillresta, passiv- och
kärngruppsmedlemmar. Här finns utrymme för att bygga vänskap, diskutera
och ställa frågor på ett sätt som inte kan ges genom att bara
sitta inne på en stol. Aktivitet gör också att språkbariärer lättare bryts och att
man känner sig delaktig.
Var ligger Hinterschmidtrüti, SSSC?
Den lilla byn ligger i 50 km östlig riktning från Zürich.
Det kan vara svårt att hitta byn på nätets kartor när
man söker själv. Prova också att söka på Schmidtrüti.
Ett gott geografiskt riktmärke är att det ligger
precis mitt emellan Wila och Fischingen.
Semjase-Silver-Star-Center
Hinterschmidrüti
CH-8495 Schmidrüti
Tel. +41 52 385 13 10
Fax. +41 52 385 42 89
SCHWEIZ

Hur tar jag mig dit?
Om du inte väljer att köra eller hyra bil så går det bra att resa med de
kommunala transportmedlen när man anländer till Zürich med flyg. På den
nedre våningen på flygplatsen ligger tågstationen. Här köper man enkelt biljett
vid bemannade kassor. Resvägen du bör välja är först till Winterthur sedan
vidare till Wila (ej Wil). Vid ankomsten till Wila tar du bussen mot Schmidtrüti.

Busshållplatsen där du går på ligger precis i anslutning där du stiger av tåget.
Efter en ca 10 minuters bussresa så stiger du av när du ser Gasthaus zum
Freihof. Därifrån är man på promenadavstånd och vägen är skyltad till SSSC.

Var kan jag bo i anslutning till vistelsen?
När det gäller val av boende finns flera alternativ. Men om man inte har bil och
vill bo på nära håll så kan
vi främst rekommendera två alternativ. Ett stenkast ifrån FIGU SSSC ligger
Gasthaus zum Freihof. Här får
du ett lugnt och skönt boende med det mest nödvändiga. Frukost ingår och om
man vill så kan
man äta
middag där på
kvällen.
Bokning sker
via telefon eller
via e-post. För
mer information
gå in på deras
hemsida: http:/
/www.freihofschmidrueti.ch/
Det andra
alternativet för
att bo nära
SSSC är att
tälta inne på
centrets
område. Det
kostar ingenting utan det enda som krävs är att man följer reglerna i
“Hausregeln” och att man innan ankomst anmäler att man
har för avsikt att tälta där. Det gör man i samma formulär som man anmäler
sina besöks/arbetsdagar.
Tänk bara på att anmälan måste göras senast två veckor innan ankomst.

För fler alternativ klicka här>>
Hur ser en arbetsdag ut ungefär?
Den eller de dagar du har anmält dig för jobb ska du infinna dig framför stora
huset vid 10.00, ombytt till arbetskläder. Därefter, beroende på hur många
som är där, delas dagens sysslor ut.

Är man efter ett tag klar med det man ska göra går man till arbetsledaren och
talar om det så kan den personen säga vad du kan göra därefter. Arbetsdagen
avslutas i och med middagsmåltiden.
Dagens hålltider ser ut så här:
Lunchrast: 12.00-13.30
Eftermiddagspaus/fika: ca 15.00-15.15
Middag: 17.30

Viktigt! Du ska vid ankomst kunna visa upp ett intyg på att du har en sjuk- och
olycksfallförsäkring som
gäller i Schweiz. Detta är en regel för att undvika att någon kan hamna i knipa
vid en olycka. Det vanliga arbetet man hjälper till med är inte av sådan art att
någon speciell fara föreligger men risken finns ju alltid. Enklast för en EUmedborgare är att ansöka ett “EU-kort” på Försäkringskassans hemsida. Det
kortet bevisar att du har samma skydd i EU/ESS som du har här hemma.
Kortet tar ungefär 10 dagar att få hemskickat
efter du gjort din beställning. Försäkringskassan tar inte ut någon kostnad för
detta.
Vad får man för arbetsuppgifter?
När man jobbar på centret kan arbetena skilja sig åt beroende på vad deras
behov är och hur kapabel den aktuelle besökaren är. De sysslor som man
deltar i är sällan ansträngande. Några exempel på sysslor kan vara kratta,
sopa, städa, rensa ogräs, plocka grönsaker, stapla ved och hjälpa till att
förbereda middagen m.m.
Vad ska jag tänka på att packa ner i väskan?
Innan avresa till Schweiz vill vi tipsa er om att packa ned tåliga arbetskläder,
arbetsskor, arbetshandskar, regnkläder samt keps eller hatt för skydd mot
solen. Man kan bli smutsig och ibland jobbar man inne hos djuren och då är
det viktigt att man har separata kläder för arbete.
Det finns ett gratishäfte som heter “Hausregeln” som är bra
att införskaffa innan man reser dit. Denna skrift finns också att få när man
kommer till centret, men du behöver fråga efter den. I den så står regler och
förhållningsätt för hur man vistas på centret och på området. Bra att läsa
igenom så man kan undvika onödiga fel.
Glöm ej heller försäkringsbeviset som nämndes tidigare ovan.
Finns det några speciella tider under vilka det är bättre eller sämre att
göra sitt besök?

Med jämna mellanrum under året så annordnas det föreläsningar på centret.
En god ide kan vara att planera sitt besök i anslutning till ett sådant tillfälle.
Det ger er chansen att dels få ny kunskap men också att träffa ännu fler
tillresta med samma intresse. För att se planerade föredrag kan ni gå in
på FIGU Schweiz hemsida. En gång per år, vanligtvis den fjärde lördagen i Maj
månad, hålls också FIGU:s Generalversamlung (årsmöte) och kring denna tid
så brukar det vara fullt med passivmedlemmar från hela världen där. Som
förstagångsbesökare och icke-medlem är det bättre att välja något annan tid
än denna.
Praktiska saker…
Under tiden man arbetar och då vistas på centrets område så finns möjlighet
att äta i det gemensamma köket. För arbetande besökare som tältar på
området ingår frukost, kostnadsfritt. Även lunch ingår.
Middag kan man äta mot ett bidrag av CHF 7.00.
Däremellan under arbetspauser så finns dricka och ev. kaffe samt frukt, godis
och andra tilltugg tillgängliga i köket som man får låta sig smaka utav.
När det gäller toalettbesök så är alla besökare hänvisade till den stora
toalettbyggnaden som ligger på baksidan utanför huset. Där finns också en
dusch om man behöver nyttja det. Där betalar man med småmynt för att få
varmvatten. Alltså kan det vara klokt för den som ska tälta att försöka ha med
sig lite extra mynt.

Vad kan jag som besökare förvänta?
Som förstagångsbesökare kanske man har stora förväntningar på vad besöket
ska ge. Det är viktigt att förstå att FIGU i sig är en innre utveckling som varje
medlem arbetar med. De som vistas i SSSC är vanliga människor som, precis
som du, strävar på sina sätt i sina liv. Skillnaden är att de må ha större
kunnskap och vetande vilket gör att möjligheten till snabbare evolution finns
tillgänglig för dem. Du själv har säkert börjat förstå eller ana bredden av
informationen som finns hos FIGU. Alla lär sig hela tiden och de vet också att
varje person behöver jobba med sig själv och att de inte kan göra det åt dem.
Därför kommer du inte märka av att någon flyger på dig eller att det skulle
råda någon form av värvningskampanj inom FIGU. Det finns inget sådant där
eftersom varje individ själv måste få möjligheten att söka och välja i vilken
riktning som han/hon vill utvecklas.
Får man träffa Billy?
Det finns inga garantier att man träffar Billy när man är där, men med stor
sannolikhet kommer du se skymten av honom eller rent av hälsa på honom.
Han är en upptagen man och har för vana att inte blanda sig så mycket med
de som är tillresta och besökare. Som besökare får man repsektera detta och

förstå att man faktiskt är i hans hem där han måste kunna röra sig fritt utan
att bli påhoppad av besökare som givetvis kan ha många frågor.
Där, och så som i många andra sociala sammanhang, blir upplevelsen vad man
själv gör den till. Ingen där kommer kasta sig över dig och berätta det ena
eller andra eller ge en massa information. Har man frågor så får man försöka
ställa dem när ett sådant lugnt tillfälle ges t.ex. vid rasterna eller vid
middagsbordet eller försöka att boka tid.
Är det så att du har planer på att besöka SSSC och har fler frågor så tveka inte
att kontakta oss via vårt kontaktformulär eller via info@se.figu.org

