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HVORDAN FINDER MAN EN ASTROLOG? 
Formentlig per anbefaling fra nogen, der har haft en god
oplevelse. Eller måske fordi man læser en artikel, man
finder interessant. Eller man har været til foredrag med
én, der virker tillidsvækkende. Men så opstår næste pro-
blem: Hvor finder man en astrolog, dvs. hvordan kom-
mer man i kontakt med vedkommende? Og er det over-
hovedet en, der bor bare i nærheden af, hvor man selv
bor?

ASTROLOGER I DANMARK  er en ny tjeneste, der
netop har set dagens lys. Det er Astrologisk Selskab, der
har taget initiativet, og som sponsorerer tjenesten på in-
ternet-adressen www.astrologeridanmark.dk. Den åbne-
de den 4. maj 2017, og den første tilmelding til optagelse
på fortegnelsen skete kl. 12:22 CEST (dansk sommer-
tid). Dette giver tjenesten et dynamisk horoskop, og al-
lerede efter første dag blev 19 astrologer optaget.

ASTROLOGER I DANMARK er organiseret efter
postnummer, så det er nemt at overskue, om der er en
astrolog på egnen, hvor du bor. Noget, der især kan væ-
re værdifuldt, hvis man bor langt væk fra Københavns-
området, hvor de fleste astrologer tilsyneladende har de-
res praksis. Hver astrolog er opført med emailadresse, så
det er nemt at skabe kontakt. Desuden vises en evt.
hjemmeside, så man kan orientere sig om ydelser, priser,
tider osv.

FAGMEDLEMMER AF ASTROLOGISK SEL-
SKAB har forkortelsen FAS vedføjet deres navn, hvilket
betyder to ting: Dels at de er diplomuddannede eller har
tilsvarende viden og kunnen, erhvervet gennem praksis.
Dels at de skal overholde Selskabets etiske regler. Begge
ting udgør en slags faglige minimumskrav.

ASTROLOGER I DANMARK har til hensigt at skabe
kontakt mellem mennesker. Hvis man vil lære mere om
astrologien, så er der tillige fortegnelser over de astrolo-
giske foreninger og over de astrologiske skoler herhjem-
me. Alle har enten hjemmeside eller facebook-side, så
man let kan orientere sig om arrangementer, tider, belig-
genhed osv.

HVAD DER DERIMOD IKKE findes i tjenesten, er
angivelse af astrologiske tidsskrifter, bogforlag og soft-
ware. Her kan man f.eks. benytte informationerne i
‘Astrologi-Arkaden’, oprettet af IC Instituttet på internet-
adressen: www.astrologi-arkaden.dk
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Hvor finder jeg en astrolog?

Du går da bare ind på:
www.astrologeridanmark.dk


