
HÖSTMÖTE
24 – 26 september 2021

Åkerby Herrgård, Nora.

Åkerby  Herrgård ligger straxt norr om Nora, vid Fåsjöns strand. Anläggningen består av 
flera byggnader och gott om utrymme såväl inomhus som utomhus.

Preliminärt program

Fredag 24 sept.

Kl. 15.00-16.00 Ankomst. Kaffe med hembakt.

Kl. 16.00-18.30 Workshop – Rensa energier med Lilian Carlsson

Vi kommer att gå igenom olika energier och öva hur de energier som
inte är bra för oss saneras bort.

Kl.18.30 Middag 

Kl.20.00 Trummeditation med Ann Henemo. De senaste tre åren har Aila 
kommit och besökt oss,  kommer hon igen?

Kl.21.30  ca Kvällsfika

Lördag 25 sept.

Kl.08.00 – 09.00 Frukost

Kl.09.00 – 11.45            Avstörning som inte fungerar. Rolf Heinemann

Vad kan man göra när en avstörning inte vill verka under en längre 
tid? Var kan man eventuellt hitta den ”rätta” störande energin? 

Finns det någon ”orakelenergi” med hjälp av våra vanliga verktyg?
Ta med pekare/pendel/H-3 antenn.            

Kl.12.00 Lunch

Kl.13.30-15.30 Workshop – Söka vatten och grundläggande jordstrålning

Jörgen Larsson.

Vi lär oss hitta en vattenåder, ta fram djup, tillgång och kvalitet på 
vattnet.



Kl.15.30- 17.30 Workshop – Traumaringar. Jenny och Per-Uno Fransson.

Finns olika sorters traumaringar, innan de plockas bort måste vi
kontrollera om de får tas bort och i vilken ordning.

Kl.18.00 Middag 

Kl.19.30 Lördagskväll med Lilian. Allt kan hända!!

Kvällsfika

Söndag 26 sept.

Kl.08.00-09.00 Frukost

Kl.09.00-12.00 Vi undersöker vad området har att bjuda på av energier. Thord 
Nilsson har kartpendlat och funnit mängder av intressanta 
energier i närområdet.

Kl.12.00 Lunch

Priser för medlemmar i SSF        A. Helpension i dubbelrum  2450:-/person

                                                         B. Helpension i enkelrum  3000:-

               

Priser för icke medlemmar          C. Helpension i dubbelrum 2950:-/person

                D. Helpension i enkelrum  3500:-

Betalning skall ske till Svenska Slagruteförbundet  plusgiro  47 28 95 – 2

Märk med Höstmöte/Åkerby

Betalning kan ej göras via bankgiro eller swish.

Bekräftelse via e-post.

Ev. frågor besvaras av Anita tel. 0321– 14425  eller medlemsregister@slagruta.org

Anmälan skall vara inkommen senast 8 september 2021

 



Anmälan till höstmöte 24 - 26 september 2021

Namn_____________________________   Adress ________________________________

Postnr __________________                         Ort ___________________________________

E-post _____________________________ Tel/Mobil _____________________________

Om du har någon avvikelse från husmanskost, meddela detta_______________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Anmälan skall vara inkommen senast 8 september 2021  till  

medlemsregister@slagruta.org     eller

Svenska Slagruteförbundet  c/o Elmerfeldt,  Sturegatan 5 B,  523 30 Ulricehamn

mailto:medlemsregister@slagruta.org

