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Indledning 
 

Formålet med denne vejledning er at vise, hvordan du med det astrologiske softwareprogram 

“Solar Fire” kan udtrække astrologiske kalenderdata til dine elektroniske kalendere – det kan 

f.eks. være kalenderen i Outlook eller i Google. I det følgende holder jeg mig til Google-

kalenderen. 

Anvender du i forvejen disse elektroniske kalendere, så ved du, hvor smart det kan være, altid 

at have kalenderen ved hånden (telefonen), samt at forskellige kalendere (privat, arbejde, 

forening osv.) kan synkroniseres og integreres. 

 

Med Solar Fire kan du lave dig selv en sådan ekstra kalender med astrologiske data – 

aspekter, tegnskifter, ny- og fuldmåner, samt eklipser. Du kan lave flere typer kalendere i 

Solar Fire – f.eks. en for de kollektive transitter, og en for transitter til dit eget 

fødselshoroskop. I denne vejledning har jeg kun vist, hvordan de kollektive transitter 

udtrækkes. 

 

Og hvorfor er det rart at have de kollektive transitter på sin telefon? Fordi man så meget nemt 

kan følge med i de astrologiske hændelser – især Månens aspekter kan være interessante 

dagligt at følge. Til planlægning af begivenheder kan det også være rart at have transitterne 

lige ved hånden. Der følger en tolkningstekst (på engelsk) med, så er man ikke så trænet i 

astrologien, kan man klikke på symbolerne i kalenderen og få at vide, hvad det går ud på. 

 

Fordelene ved at anvende elektroniske kalendere 
 

Mange har sikkert anvendt de elektroniske kalendere længe, og jeg er først med dette 

eksperiment kommet på – og jeg har i den grad opdaget, hvilke fordele der er.  

 

1. Du har altid kalenderen ved hånden – nemlig på telefonen, hvis du altså har en smart-

phone. 

2. Synkronisering – du kan lægge begivenheder ind på kalenderen på pc´en, og så er de 

også på telefonen og omvendt. Gælder også for Ipad og tablet osv 

3. De elektroniske kalendere giver mulighed for flere former for praktiske oversigter – 

dag, måned, år, lister osv. 

4. Flere kalendere kan integreres – du kan have en kalender for private begivenheder, en 

for jobbet, en for foreningsarbejdet, en for fødselsdage og ….en eller flere for de 

astrologiske transitter. F.eks. kollektive eller personlige transitter, med eller uden 

Månens aspekter – der er mange muligheder. 

5. Når andre annoncerer begivenheder, kan disses kalenderdata nogle gange downloades 

direkte til ens egen kalender (se eksempel på næste side).   
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Ulempen ved at anvende elektroniske kalendere 
 

Ulempen er selvfølgelig, at nu kender Google eller Apple så til alt hvad du foretager dig. 

Hvis ikke de gjorde det i forvejen, så gør de det helt sikkert nu. Det skal man faktisk tænke 

over. Det kan være en god grund til at fravælge de elektroniske kalendere, men måske er det 

alt for upraktisk, for moderne mennesker, ikke at følge med på den front – især hvis man har 

en travl hverdag. I så fald kan man jo så tænke lidt over, hvad man skriver i dem. Hvorfor 

skrive “Aktionsmøde i Revolutionære Anarkisters Forbund” når man kan skrive “I mosters 

Anna´s kolonihave”. 

 

Eksempler på astrologiske data i kalenderen 

 

På PCén kan kalenderen se således ud: 

 

Eksempel 1: 

 

 

Dette er en af de oversigter, man kan få i en Google kalender. Ude til venstre kan man se de 

forskellige kalendere, jeg – eller Google - har oprettet, og som jeg kan klikke af og på. 

Begivenheden “GoToWebinar” i pop-uppen, har jeg downloadet direkte fra annoncørens mail 

– nemt og praktisk.  
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Eksempel 2: 

Her ses samme månedsoversigt i kalenderformat. Datoen d. 9.12 er klikket op, så man kan se 

alle aspekterne den dag, og derefter er et enkelt af de aspekter klikket op, så man kan læse 

tolkningen. 

 

 

Her et eksempel på en månedsoversigt, hvor detaljer – for en enkelt dag og for et enkelt af 

dagens aspekter - er klikket op. 

 

På næste side kan du se, hvordan de samme data kommer til at tage sig ud i Google-

kalenderen på telefonen.  
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På telefonen kan kalenderen se således ud: 

 

Her vises de samme kalenderdata som i ovenstående billede: 

 

  
 

En månedsoversigt egner sig f.eks. godt til, 

når du planlægger en begivenhed – klik 

gennem dagene og se, samtidig med dine 

andre kalenderdata, om du har tid, og om 

aspekterne i øvrigt er gunstige eller ej. 

 

Er du ikke så trænet i astrologien, kan du 

klikke på aspekterne og få en tolkning (på 

engelsk). Se billedet til højre. 

 

 

Her har jeg klikket ind på et enkelt aspekt 

fra billedet til venstre, og så kommer Solar 

Fires tolkning frem. Desværre 

sammenskrives enkelte ord under import 

processen - pga. en kendt fejl i Google. 

 

I dette tilfælde, hvor teksten fortæller, at 

man skal undgå at overreagere, og at man, 

uden at vide det, nok ikke helt er sig selv – 

ja, så er det jo praktisk, at man kan lægge en 

påmindelse ind, så man lige bliver 

advaret😊 
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Om resten af dokumentet 
 

I det følgende findes en vejledning i, hvordan man udtrækker en astrologisk kalender fra 

Solar Fire og derefter importerer den til Googles elektroniske kalender, f.eks. med følgende 

resutat. Her for januar 2020, hvilket er de data, du også kan hente som en prøvekalender – se 

under billedet. 

 

 

 

Forbehold: 

I denne vejledning er Google-kalenderen brugt som eksempel på en elektronisk kalender, 

men kalenderdata fra Solar Fire kan også importeres til andre elektroniske kalendere. Dette 

ligger dog udenfor denne vejlednings rammer. Jeg er i vejledningen gået ud fra, at man i 

forvejen kender lidt til anvendelsen af Google-kalenderen – ellers ville det blive alt for 

omfattende et skriv. 

 

En prøvekalender: 

Hvis du har lyst til først afprøve den astrologiske kalender, kan du til sidst i dokumentet – 

efter vejledningen – læse om, hvordan du kan hente min astrologiske Solar Fire kalender for 

januar 2020 ned fra min hjemmeside.  



Kalendervejledning v.1, www.annemettep.dk  6 

Vejledning i at udtrække kalenderdata fra Solar Fire 
 

1. Definer først din kalender i Solar Fire 
 

1.1 Bestem om tolkningsteksterne skal med 

 

Vælg under “Preferences -> Edit Settings” hvad der skal med. Vil du have tolkningstekster 

(som i den gule boks på nedenstående billede) med i dit udtræk, så sæt et hak i “Include 

Interpretations”.  

Se næste side angående udfyldning af “Preferences” boksen. 
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1.2 Bestem hvilke planeter du vil have med  

 

Herunder kan du se, hvilke planeter jeg, under “Preferences”, har medtaget i mit udtræk.  

Under “Point Selection” klikker du på det filnavn, der står ud for “Transit”, og så kan du 

vælge, hvilken transit-fil der skal bruges. Jeg har til formålet “created” en ny fil, kaldet 

“Calendar”, hvor jeg har udvalgt de planeter, som jeg syntes skulle medtages.  

 

 

Her ser du, hvordan en transit-fil ser ud, når den editeres.  

 

Hvis du ikke selv har mod på at oprette en ny transit-fil, så prøv dig frem med at vælge en af 

de eksisterende – når du markerer en fil og klikker på “Edit”, kan du se hvad den indeholder. 

(Filerne Sunout og Moonout kan være et godt bud at starte med). Det er ikke en god ide at 

begynde at editere i de eksisterende filer – så hellere oprette (evt. kopiere til)  nogle egne 

filer, som du frit kan eksperimentere med. 
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1.3 Bestem hvilke aspektyper du vil have med  

 

På tilsvarende måde, som ovenfor, skal det defineres, hvilke aspektyper der skal medtages. 

 

Under “Aspect Selection” er der ud for “Transits” valgt en aspekt-fil, her filen “Major”, som 

desværre er en selvoprettet fil. Jeg vil anbefale, at du i stedet anvender Solar Fires “Standard” 

aspekt-fil. Denne fil er meget muligt forudvalgt for dig.  

Hvis du vil se, hvilke aspekter der er medtaget i aspekt-filen, så marker den og klik videre på 

“Edit” og du kan se, om den har de aspekter med, du gerne vil anvende. Ellers vælger – eller 

opretter – du en ny aspekt-fil.  

 

Her ser du hvordan en aspekt-fil ser ud, når den editeres.. 

  



Kalendervejledning v.1, www.annemettep.dk  9 

1.4 Den resulterende kalender i Solar Fire 

 

Herunder vises hvordan kalenderen i Solar Fire kom til at se ud, med de kriterier jeg satte op. 

Jeg valgte at få Månens aspekter med, det kan man jo vælge fra, hvis man synes, at det er alt 

for mange aspekter at have i sin kalender. Så skal Månen bare ikke medtages i transit-filen. 

 

 

Den valgte kalender i Solar Fire 

Når kalenderen er, som du synes den skal være, er du klar til at udtrække kalenderens data til 

en kalenderfil 
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2. Eksporter kalenderens data til en kalenderfil 
 

På nedenstående billede kan du se, hvorfra du eksporterer Solar Fire kalenderens data til en 

kalenderfil. Du kan vælge mellem følgende muligheder: 

1. Eksporter direkte til en Outlook kalender 

2. Eksporter til en iCalendar fil  

3. Eksporter til en vCalendar fil 

Når man googler på, hvad der er forskellen på iCalendar og vCalendar, vil der mange steder 

stå, at iCalendar er den nyeste standard, og at en iCalendar fil kan importeres til både Outlook 

og Google kalendere. 

 

MEN jeg vil alligevel anbefale at eksportere Solar Fires kalender til en vCalendar fil. Dette 

skyldes at vCalendar standarden sætter et sluttidspunkt på hver hændelse. Har man ikke 

sådanne sluttidspunkter med i kalenderfilen, vil Google, ved import, tildele hændelserne en 

standardvarighed på en time, hvilket for det første er meningsløs her, og for det andet betyder 

at hændelser kort før midnat bliver flyttet til kalenderens næste dag. 

Så vælg altså her punkt 3 - at eksportere til en vCalendar file. 

 

 

Eksport fra Solar Fires kalender 

 

Du får herefter et billede, hvor du kan navngive filen og lægge den et bestemt sted på din PC. 

Husk hvor du lægger den, for du skal kunne finde den igen, når du skal importere den til 

Google-kalenderen. (PCéns Skrivebord – eller Desktop – er altid nem at finde igen). 
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3. Importer kalenderfilen til din Google-kalender 
 

3.1 Gå i kalenderens indstillinger 

 

Import af kalenderdata sker i Google-kalenderen gennem Indstillinger -> Import og Eksport.   

Først skal du vælge “Indstillinger”. 

 

Herover er vi i Google-kalenderen, og du kan se hvordan “Indstillinger” findes.  
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3.2 Opret eventuelt først en ny kalender i Google 

 

Her er du i Google-kalenderens “Indstillinger”. 

Hvis du vil anvende en særskilt kalender til de astrologiske data, skal du starte med at oprette 

en ny Google-kalender til dette formål – hvis ikke du allerede har gjort det.. 

 

 

Her har jeg kaldt den nye kalender for Solar Fire – dette er ikke krav, du kan helt selv 

bestemme navnet. (Tag dig ikke af, at kalenderen Solar Fire i forvejen findes her på billedet). 

  



Kalendervejledning v.1, www.annemettep.dk  13 

3.3 Importer kalenderfilen til din Google-kalender 

 

Under Google-kalenderens indstillinger skal du:  

1. Vælge “Importer” i menuen ude til venstre. 

2. Klik på “Vælg en fil på din computer” og find og vælg din gemte datafil. 

3. Klik på “Føj til kalender” og vælg hvilken Google-kalender data skal hentes ind i. 

4. Klik på knappen “Import”. 

 

 

Import af kalenderfil til Google-kalender 
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3.4 Den resulterende kalender i Google 

 

Nu skulle dine kalenderdata gerne vise sig i Google-kalenderen på denne måde. 

 

 

Som den importerede Solar Fire kalender tager sig ud i Googles kalender. 
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Prøvekalender for januar 2020 
 

Hvis du har lyst til først at prøve, hvordan det i det daglige virker at have de astrologiske data 

i din elektroniske kalender, så kan du fra min hjemmeside www.annemettep.dk downloade 

den astrologiske kalender for januar 2020. 

Har du en Google-konto, kan du hente dataene direkte ned i din Google-kalender fra et link 

på hjemmesiden. 

Vil du prøve at bruge kalenderfilen til andre elektroniske kalendere, kan du downloade denne 

i en .zip udgave, ligeledes fra min hjemmeside. 

 

 

Efterskrift 
 

Solar Fire kan desværre kun udtrække kalenderdata for en måned ad gangen, så derfor har jeg 

foreløbig ikke udtrukket for mere end januar 2020. Bliver du nu helt begejstret og vil 

fortsætte med at have de astrologiske aspekter i kalenderen, så kan jeg kun anbefale at 

anskaffe programmet “Solar Fire”. Det kan købes gennem mig, og jeg er behjælpelig med at 

komme i gang med programmet. Se mere på www.annemettep.dk 

 

Hvis man ikke har tid/lyst/råd til at anskaffe programmet og udtrække data selv, og i stedet 

bare ønsker flere dataudtræk, så kan vi måske også finde ud af det. Lige nu ville jeg bare 

gerne stikke en finger i jorden og se, om der overhovedet er et behov for det med de 

astrologiske aspekter i de elektroniske kalendere. 

Respons må meget gerne meldes tilbage til mig, se mine kontaktoplysninger på hjemmesiden.  

 

SLUT – Annemette Pedersen, d. 2. januar 2020 

http://www.annemettep.dk/
http://www.annemettep.dk/

