
Välkommen till SSFs konvent 9-12 maj 2013
med årsmöte lördagen den 11 maj 2013

på Södra Vätterbygdens folkhögskola, Jönköping

Preliminärt program
Korta kurser/föredrag/workshops hålls torsdag eftermiddag och kväll samt fredag förmiddag. Du väljer själv vilka 
du vill delta i. Se programmet sid. 3 för information.

Torsdag 9 maj

13.30  Öppnande av konventet - Ordförande Rolf Heinemann.
  Nya deltagare välkomnas. Information.

	 	 	 	 	 Kurser	14.00-	17.00	
Kurs	1				 	 Information	till	allmänheten	samt	nybörjarkurs	i	slagruta
Allt fler människor intresserar sig för slagrutan och dess användningsområden. Vi bjuder in allmänheten till en 
introduktion där de får prova på att hitta olika jordstrålningslinjer utomhus. Även du som medlem i SSF och är 
nybörjare i slagruta är naturligtvis välkommen. Ett bra tillfälle att få tips och inspiration för dig som vill föra kun-
skaperna vidare och komma igång. Kursen är gratis. 

Kurs	2				 	 Shamanism;	De	sju	riktningarna	-	Pär	Wedin.
Hur förhåller sig Shamanen till jordens och universums energier? Kan man använda en specifik energi och till vad? 
Under denna workshop kan vi använda våra pekare/slagrutor/pendlar till att lokalisera de energier vi frambringar.
- Det Heliga Rummet: Vi lär oss skapa ett Heligt Rum, ett rum där det världsliga inte kan störa oss och där varje 
handling är helig och avsiktlig men ändå inte allvarstyngd. Vi lär oss använda arketypiska djur när vi åkallar de 
fyra väderstrecken samt det som finns under och över oss. Med oss själva så representeras de sju principer som 
inordnar Universum.
-Vad är ett Chakra? En liten genomgång av våra sju fysiska chakror och vad deras respektive funktion är. Genom 
chakrorna kan vi få djupare kunskap om hur vi upplever livet, varför vi upplever det på det sätt vi gör.
- Vi lär känna vårt energifält, det elektromagnetiska fält som omger vår fysiska kropp. Vi gör övningar och tränar 
vår uppmärksamhet och medvetenhet.
Vi övar på att skapa och att känna dessa energifält och energier med våra redskap, med slagruta pekare eller pendel.

Kurs	3				 	 Labyrintenergi	-Anne	Björnberg	berättar	om	labyrinter	och	dess	energier. 
Vi får testa hur de påverkar oss när vi ”går” i dem.

Kurs	4			 	 Kurs	i	magiskydd	mot	svarta	energier,	entiteter,	inplantat		m.m -Kjell	I	Pettersson 
              Obligatorisk för deltagande i kurs 7.    
Kjell Ivar Pettersson som är kunnig i magi och metafysik, har under många år forskat i ämnet och konstruerat en 
avancerad teknisk metod som fungerar. Under kursen går han i genom vad svarta energier är för något, vilka som 
utför detta och hur de gör. I kursen får man lära sig hur man konstruerar detta magiskydd, Metoden kan användas 
både på sig själv och andra, samt hus, bilar med m.m.
                                       
17.00	 	 Kvällsmat 

18.00-21.00	 Kurs	5			Söka	vatten	-	Jörgen	Larsson
 Lär dig att hitta vatten samt mäta djupet på vattenådern. Jörgen visar även hur han förutom slagruta och pendel 
även använder sig av ett spett. 

18.00-21.00	 Kurs	6			Kultplatsenergier/	Ladda	våra	batterier	-	Bengt	Sundelius	och	Birger	Andersson.  
Övning i Auramätning, söka energipunkter och delta i en mycket gammal ceremoni. Målet är att förstå och 
utvecklas med energierna i fornminnesområden och på kultplatser. Att medvetet ladda hem energierna som vi blir 
anvisade, för att balansera vardagen.

18.00-21.00	 Kurs	7			Forts.	Kurs	i	magiskydd	mot	svarta	energier,	entiteter,inplantat	m.m. 
               Endast för de som deltagit i kurs 4.

18.00-21.00	 Kurs	8			Frigörande	andning	-	Inge	Gustavsson	(Begränsat	antal	delt) 
Frigörande andning bygger på urgamla kunskaper och modern vetenskap om andningens stora betydelse för att 

Södra Vätterbygdens folkhögskola, en 
modern skola som ligger vackert på slut-
tningen mot Vättern, utanför centrum av 
Jönköping. Skolan drivs av Svenska Mis-
sionsförbundet.

Att lokalerna, rummen är utmärkta, vet 
vi från Konvent 2001 och 2003 som hölls 
här. Från matsalens panoramafönster ser 
vi ut över Vättern. Kosten är som vanligt 
såväl vegetarisk som husmanskost. Det 

finns gott om utrymmen där vi kan umgås 
i mindre eller större grupper. Möjlighet 
finns till enkel- som dubbelrum. 

Tidigare konvent har infallit senare på 
våren, då läsåret avslutats, och SSF har då 
haft tillgång till alla rum. Nu pågår ännu 
kurser och eleverna bor kvar, vilket in-
nebär att vi inte har tillgång till alla rum. 
Vi har därför även bokat rum på Comfort 
hotell 2,1 km från folkhögskolan. 

Kommunikationerna är bra, oavsett från 
vilket håll Du kommer. 

Bus 4 you, Swebuss express och tåg stan-
nar vid centralstationen. 

Ytterligare information kommer med 
bekräftelsen.

Alla	 medlemmar	 i	 Svenska	 Slagruteför-
bundet	 är	 välkomna	 att	 delta	 i	 program	
med	föredrag,	kurser	m.m.



förbättra hälsan och höja medvetandet. Med en enkel andningsteknik löser du upp spänningar. Du skapar dig ett 
inre rum av frid. Ta	med	liggunderlag. 
 
Ca.21.30	 Kvällskaffe

Fredag 10 maj
08.00	 	 Frukost

09.00-12.00	 Kurs	9			Att	använda	pendel	-		Eva	Svensson.
Att lära sig pendla är väl bland det mest värdefulla man kan göra! 
Att få kontakt med sitt eget inre, att få veta vad den klokaste delen av en själv anser om en sak, att få goda råd av 
kärleksfulla väsen som vill hjälpa en. Allt detta kan man göra med en pendel. I praktiken kan det betyda att man 
får svar på ett antal frågor som annars kan vara svåra att besvara, t ex Är det lämpligt för mig att söka det här nya 
jobbet? Vilket tillskott bör jag välja? Är det här bra för mig? Var ska jag leta lägenhet? 

Kurs	10			 Pelare	med	spröt,	Ringar	-	Anne	Björnberg 
Anne menar att Pelare med spröt, och ringar är de vanligaste energi parasiter som hon har träffat på. Det är bra att 
kunna hitta och ta bort dem och det får vi lära oss på denna kurs.
 
Kurs	11			 Benkerlinjen	-	Paul	Holmberg	berättar	och	lär	oss	om	denna	linje.

Kurs	12			 Shamansk	trumresa.	(Sonic	Driving)	-	Pär	Wedin.
I shamanska kulturer sägs det att när vi föds, så erbjuder sig frivilligt ett andligt djur att skydda och vägleda oss 
genom livet – detta är vårt kraftdjur. När en person är medveten om hans eller hennes kraftdjur, är det möjligt att 
kommunicera direkt, fråga om hjälp och vägledning under en shamansk “ljudresa”. 

Möt Ditt kraftdjur. Följ med på en “ljudresa”, med hjälp av trumman tar vi oss till en plats där du får möjlighet 
att möta ditt personliga kraftdjur. Vi följer upp och utforskar dess styrkor och lärdomar. Hur tar vi med oss dessa 
krafter i vardagen - vilka är dess styrkor som vi inte utnyttjar till fullo? Detta är ett redskap var och en kan använda 
för sin personliga utveckling även efter denna workshop.

12.00	 	 Lunch

13.00-15.00	 Ett	ovedersägligt	bevis	för	andlighet	bakom	materien	-en	styrd	utveckling. 
Anita Wingefors arbetade som kemiingenjör inom forskning och utveckling men intresserade sig snart för an-
dra frågor. Astrologistudier tog henne vidare till frågeställningar om hur vår världsbild egentligen borde se ut. 
Slumpen existerar inte.                      

15.15-17.00	 Slagrutemetodik	–	Eva	Svensson
Eva kommer att förklara vad som kan påverka resultaten när vi använder slagrutan.
Det egna psyket och hälsotillståndet, mätmetodik, yttre störningar, frågeteknik, jämförande tekniker, blindtester 
m.m.
 
17.00	 	 Kvällsmat

18.30-19.30	 Kan	H3-antennen	avslöja	ytterligare	hemligheter	i	Askebergas	stensättning?	Rolf	Heinemann.				
Hur kommer det sig att vissa, mellan stenarna indikerbara Currylinjer tycks vara vad vi kan kalla planetlinjer? Hur 
hittar man planetlinjer och hur säker kan man bli att det är rätt planet? Är det planetlinjer som gör att vi upplever 
ett sådant lyft som vi beskriver på Tvärs hemsida, www.slagrutantvars.se ? Många frågor återstår att besvara.                            

20.00	 	 Helande	Hangmeditation	-Pär	Wedin 
En guidad meditation/shamansk resa med hjälp av en Hang, ett musikinstrument som passar ypperligt för medi-
tationer och denna typ av shamanska resor. Du kan välja en problematik du vill lösa upp under denna meditation 
eller bara följa med låta dig renas från gammal tung energi som inte är till någon nytta där den ligger som en 
surdeg i ditt system. Eller så lyssnar du bara till Hangens toner och får en vilsam stund, en stunds återhämtning 
och kanske även nya insikter.

Ca	21.30	 Kvällskaffe

Lördag 11 maj
08.00	 	 Frukost

09.00-11.00 Stjärnformationer -Bengt Norberg - ingenjören - som kartlägger energiformationerna och 
Ann Henemo - vandrar schamanens väg -  ser och arbetar med energierna
Energiformationer som är kopplade till gamla Kraftplatser, Leylinjer och Leylijekors, Sexpunktsfönster, Dimen-
sionsportaler, Väktare (eller Schamaner), eteriska pyramider och energipelare.
Vi presenter vår kartläggning, historiska upptäckter, egenskaper, kopplingar, energier, rening och aktivering av 
dessa energisystem.
Hur kan vi använda oss av dessa energier? -  Vad kan vi att lära oss av dessa energier? 
Var finns dessa energiformationer?
Vad kommer vi att kunna använda dessa energiformationer till? 



Hade man kunskap om stjärnformationerna t.ex. före Kristi födelse och ända fram 1600-1700 talet?
Om vädret och terrängen tillåter  - avslutar vi med att mäta en stjärna som är belägen utanför lokalen.

11.00-12.00	 Redovisning	av	”hinderbanan”.	-Rolf	Heinemann	och	Thord Nilsson.	       

12.00	 	 Lunch

13.30-15.30	 Årsmötesförhandlingar

17.00	 	 Korta	inlägg	från	medlemmarna.	(Skall	föranmälas	)
19.30	 	 Middag
21.00	 	 Vi	svävar	ut	i	dansens	virvlar	med	Rolf	Heinemann.

Söndag 12 maj
08.00		 	 Frukost

09.00-12.00	 Varför	blir	man	sjuk?	-	Birgitta	Klemo
Birgitta Klemo är en av Sveriges erkänt skickligaste hälsoterapeuter och har arbetat med alternativ medicin i ca 
45 år. Birgitta har haft stor farmgång med sina många patienter, inte minst med ögonproblem som starr och barn-
löshet. Anledning till att vi blir sjuka kan vara många, bl.a. genetiska orsaker, vad vi äter, el och hur vi lever. Vi får 
höra hur man behandlar och förebygger olika sjukdomar och tips på egenbehandlingar

12.15-12.30	 Information	från	styrelsen	och	avslutning	av	konventet.

13.00	 	 Lunch

KOSTNADER   torsdag  9/5 em. – söndag  12/5 lunch
Priserna inkluderar helpension, konventavgift och samtliga arrangemang, utom kurs 2-12
Alternativ  1 Del i dubbelrum med wc + dusch, konf.anläggn. skolan  2350:-.
  2 Enkelrum med wc + dusch, konf.anläggn. skolan            2925:-
  3 Del i dubbelrum på elevhemmet, wc + dusch i korridor   1950:-

  4 Del i  dubbelrum på hotell Comfort inkl. frukost                950:-
  5 Enkelrum på hotell Comfort inkl. frukost          1575:-
                       6 Husvagn/husbil med el vid skolans parkering  inklusive  425:-
  7 Husvagn/husbil utan el vid skolans parkering            300:-
  8 Mat + deltagaravgift för boende på Comfort hotell          1400:-
  9 Endast deltagaravgift                                                             500:-
OBS!	Inkvartering	enligt	4	och	5	betalas	direkt	till	hotellet.	Mat	och	konferensavgift	betalas	till	SSF.

ALLMÄN	INFORMATION
Kurser Du anmäler dig till kurserna genom att på anmälan anteckna vilka kurser du vill delta i. 
Kurs 1 gratis
Kurs 2-12,  60:-/kurs
Måltider  Första måltid som ingår i arrangemanget är kvällsmat torsdag kväll.
Var noga med att kryssa på blanketten vilken typ av diet du vill ha.

Försäljning; Vill du sälja något under konventet, t.ex. böcker. Kontakta Anita Elmerfeldt: tel: 0321-144 25, senast 
den 26 mars. 10% av den totala försäljningssumman betalas som avgift till Slagruteförbundet/Egons Fond.

Anmälan skall ske skriftligen,	senast	inkommen	26	mars,	till	Svenska	Slagruteförbundet,	
c/o	Anita	Elmerfeldt,	Furustigen	20,	523	32	Ulricehamn.	Anmälan är bindande.

Anmälan efter den 26 mars innebär förseningsavgift med 150:-/person.
På anmälan skriver du boende- och måltidsalternativ samt de kurser du vill delta på.
Rummen fördelas efter hand som anmälan och deltagaravgift inkommit till SSF.
Betalning skall ske senast den 5 april till Svenska Slagruteförbundet plusGiro 47 28 95-2. Märk talongen med 
”Konvent 2013”. Kom ihåg att skriva namn på inbetalningskortet. Betalar du via Internet, där du endast kan skriva 
få bokstäver, skicka ett mail med dina uppgifter till anita.elmerfeldt@slagruta.org. 
Betalning kan ej göras via bankgiro. 
Avbokning  Vid avbokning efter den 5 april tas 50% av kostnaden i avbokningsavgift att betalas till Södra Vät-
terbygdens folkhögskola.
Bekräftelse skickas ut tillsammans med vägbeskrivning och deltagarförteckning ca 10 dagar före konventet.
Frågor: Om du har frågor ang. inkvartering kontakta Anita Elmerfeldt via e-post: anita.elmerfeldt@slagruta.org, 
eller telefon  0321-144 25. För övriga frågor kontakta Anna Munksgaard  via e-post: sekreterare@slagruta.org, 
eller telefon  070 200  9059

Ett	varmt	välkommen	till	årets	konvent
önskar

styrelsen


