
Program för Svenska Slagruteförbundets  höstmöte 
Jättar och gudar.

fredag-söndag 15–17 september i Vargön.

Fredag
16  Ankomst, social samvaro, inkvartering.
Våfflor med sylt och grädde serveras vid behov som kvällsmat.
19  UFO på bergen eller Intuitiva sökmetoder och hälsa.  (Beror på om vi får klartecken  från UFO-
informatören).
Kvällsmacka när det passar.

Lördag
8 frukost.
9 Här låg Valhall. Där bodde gudarna, Föredrag av Lennart Hansson som arbetar som guide i det 

gamla Valhall.
12 Frågor. Diskussion.
13 Middag.
14 Terrängrekognosering i gudarnas gamla hemvist.  Vi besöker Hästevadet nedanför Häcklefjäll

Social samvaro, deltagares inlägg.
18 Kvällsmat.
19  Troligt? eller otroligt?  Eller annat som vi kommer överens om.

Kvällsmacka när det passar.

Söndag
8 Frukost.
9  Jättarnas tid. Föredrag av Glenn Fri 

Förutom resorna till själens innersta ljus, så har det blivit runt 90 turer till Indien. Stilla 
tidiga mornar i Sverige och i synnerhet Dalsland har också varit källa till poetiska funderingar
och fotografier på 100-tals förunderliga stenar.
12  Frågor. Diskussion.       
13  Middag.
14  Terrängrekognosering vid plats eller platser vi själva kommer överens om. Vi skiljs åt i 
terrängen.

Tider och programpunkter kan ändras.

Vi bor i vandrarhemmet Bergagårdsvägen 11 i Vargön vid kanten av Hunneberg. Campingplats finns
intill. Vi städar efter oss själva (eller köper tjänsten för 200 kr).

Vi äter på plats. Huvudmålen på dagen serveras av personal. Andra mål hjälps vi åt med (servering,
disk, städning).

Vi tar med  Sänglinne (kan hyras för 95:-), regnkläder (så att det inte blir regn) och naturligtvis våra
redskap.



Anmälan till  Jättar och gudar fredag-söndag 15–17 september i Vargön.

Senast 5 september  till Maud Strömbergson, Storgatan 89, 464 32  Mellerud, eller med
erforderliga uppgifter till   valhall@slagruta.org

  Deltagarförteckning  (för ev. samåkning kommer cirka 10 september via mejl).

Namn
Adress
Postnummer Postort

MejladressTelefon

Jag vill bo i enkelrum (finns bara tre) med kursavgift och mat för  1690
Dito i dubbelrum för 1450
Dito i flerbäddsrum för 1410

Jag bor gärna samman med 
Jag vill köpa städningen av mitt rum för 200

Speciella matallergier

Jag kommer med allmänna kommunikationsmedel och behöver hämtning vid                    klockan

Kommentarer

Din avgift för kurs, 
mat och logi inbetalas 

till  SSFs plusgiro 
47 28 95 - 2 

Senast 5 september
eller efter eller efter 

överenskommelseöverenskommelse


