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Innehåll

Svenska Slagruteförbundet
info@slagruta.org
Plusgiro: 472895 - 2
www.slagruta.org
Organisationsnummer: 874001-1195

Ordförande har ordet
Föreningsinformation
Frontfiguren blickar inåt
Vilket är värst: Curry- eller Hartmannlinjer
Förbundets engagerade eldsjäl
Brudfölje på besök i Bufjäll
Lundar fyllda av rik energi
Medvetandeutveckling del 2
Minnen från ett konvent
Tillbakablickar från medlemmar
Webb-teleskopet förändrar synen på universum
Virtuell energi
Slagrutan stannar till i Solens rike
Neurodesign när hjärnan själv får välja
Lättare hitta arkeologiska rapporter
Där slagrutan sänker sig

Styrelse och funktionärer
Hela styrelsen: styrelse@slagruta.org
Ordförande: Lilian Carlsson, ordforande@slagruta.org, liliancarlsson22@hotmail.com
Kassör: Christina Eliasson, kassor@slagruta.org
Sekreterare: Kenth Johansson, sekreterare@slagruta.org
Ledamot/medlemsregisteransvarig: Anita Elmerfeldt medlemsregister@slagruta.org
Ledamot/redaktör: Johan Eriksson, redaktor@slagruta.org
Suppleanter: Siv Malm, Dorothea Mumm				
Omslagsfoto Leif Engh i 		
Webmaster: Roland Karlsson, webmaster@slagruta.org		
Tärnafjällen 1977
Materialförvaltare: Agne Olausson, materiel@slagruta.org		
Foto: Rolf Engh
Valberedning: Ann-Marie Carlsson, Jörgen Larsson, Agne Olausson, valberedningen@slagruta.org
Skicka material till Slagrutan: redaktor@slagruta.org
Manusstopp 2022:
• sommarnumret 1 juni
Ansvarig utgivare: Lilian Carlsson
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För 2022 gäller
Medlemsavgift: 375:-/år
Ungdomar under 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 100:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 475:-/år

Där slagrutan sänker sig

Där slagrutan sänker sig

Tro inte dina drömmar

går källådern fram:

ska sannas till sist.

en knutpunkt för ödet,

Tro inte du ska få igen

en allvarsam.

de ängar du mist.

Fly inte bort i drömmar

Där slagrutan sänker sig

om rikare jord.

bor sträng hemlighet.

Här är din grund, och makterna

Där händer ingenting av det

har sagt sitt ord.

du väntar och vet.

Det händer, om du gräver här,

Dra skon av din fot.

att ljunghedens mark

Var still, slå vakt.

kan vattnas till en lustgård

Här unnas dig ett möte

och lövrik park.

med födelsens makt.

Det händer kanske också

Hur djup jäser jorden.

att din möda blir lönt

Hennes själ är som din.

med några mörka revor

Här öppnas dig en väg

av vintergrönt.

dit in.

Det ena som det andra
har ringa vikt
mot att du rör ditt eget ödes
levande skikt,
där ond makt bryts,
där skapelse sker,
där du och världen växer
till mer.
Karin Boye
Ur diktsamlingen De sju dödssynderna
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