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I huvudet på
ordförandeSSF Anna Munksgaard

Anna

Höstmöte
Pär och Lena

Korsord
Anna Munksgaard

Det är alltid lika spännande veckorna 
före konventet.  Kommer allt att klaf-

fa? Checklistorna avbockas och man hop-
pas att inga stora förändringar inträffar  i 
sista minuten. 

Det tillkommer alltid någon deltagare de 
sista dagarna, likaväl som någon kan avbo-
ka. Tyvärr blev en av våra kursledare sjuk 
och kunde inte komma. 

Vi försökte lösa problemet så gott vi kunde 
med de resurser vi hade på plats. 

På det stora hela tycker jag att vi hade ett 
härligt konvent. Vi befann oss i en under-
bar miljö som var en lisa för själen och vi 
utnyttjade det genom att vara ute så mycket 
som möjligt.

För er som aldrig glömmer de mara-
tonårsmöten som vi haft, senast i Arvika 
2013, förmodar jag att årets årsmötes-
förhandlingar var nära nog en chockupp-
levelse. 

Agne Olausson svingade klubban och Jör-
gen Larsson höll i pennan. Mötet avkla-
rades på 15 minuter blankt. Ett rekord att 
minnas.

Nu sitter jag och lusläser offerter inför näs-
ta års konvent och funderar samtidigt på 
vad programmet ska innehålla. Kom gärna 
med förslag!

Ha en riktigt skön sommar och gå ut och 
visa dem du möter vad en slagrutegängare 
faktiskt gör. Fler än du tror är faktiskt in-
tresserade.

“Fler än 
du tror är 
faktiskt 
intresse-

rade”
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SSF höstmöte för medlemmar

Höstmöte på gång - 26-28 september 2014
Nu börjar höstmöte 2014 ta form. Tack 
till Ann Henemo Bengt Norberg och Åke 
Pihlgren som tipsat om intressanta platser 
på Adelsö, där JiS med Thord Nilsson mfl 
varit tidigare. Adelsö ligger en kvarts bil-
resa längre ut än Helgö som vi fortfarande 
har kvar till söndagens utforskningar. Men 

lördagen är tänkt att ägna åt Adelsö och de 
energier som finns där. Det finns 2 forn-
borgar på Adelsö, den mest intressanta är 
fornborgen på Skansberget där det finns 
mycket intressanta stenformationer. Vi be-
höver jobba både gruppvis och enskilt med 
att kolla syftet samt vart energierna tar 

Fornborgen på Skansberget ligger i Adel-
sö socken. 
Borgen är 110 x 80 meter stor och belägen 
på krönet av en tämligen hög bergshöjd 
i väster, strax söder om Stentorp i den 
mellersta delen av Adelsö. Från den har 
man visuell kontroll över Hovgårdsfjärden, 
Svinsund samt norra och södra Björk-
fjärden. Själva borgområdet, en jämn berg-
platå, är 50 x 30 meter stort och omgärdas 

av mycket kraftiga stenmurar åt alla håll 
utom i öster, där det finns ett brant stup. 
Murarna är 5-10 meter breda och 1,3 me-
ter höga. Nedanför stupet i öster, på en ter-
rass, finns en numera raserad stenvall. Den 
är cirka 35 meter lång, 7-8 meter bred och 
0,4-0,75 meter hög. In till borgen leder en 
3-5 meter bred ingång, som kantas av en 30 
meter lång, cirka 5 meter bred och 0,5-1,0 
meter hög stenmur. När borgen var i bruk 

vägen. Det finns även ett sexkantsfönster 
samt ett uppallat stenblock att utforska. 
Med mera.
Utan att avslöja något i förväg som kan vara 
i vägen för enskilda mätningar, så tycker vi 
det verkar mycket mycket intressant och 
spännande, kanske en “ny” upptäckt.

var murarna sannolikt försedda med en trä-
palissad eller annan träkonstruktion. 1916 
undersöktes en mindre del av fornborgen 
på Skansberget. Allt man hittade var ett tio-
tal skärvor av keramikkärl som var mycket 
vanliga under yngre järnåldern. Man kan 
inte säker säga att borgen är byggd under 
denna tid, den kan vara äldre, men man vet 
i alla fall att den användes då. (Adelsö 86:1) 
59°22′36.41′N 17°31′5.56′Ö

Preliminärt program 26-29 september:

Fredag   18-20 -  Incheckning för långväga gäster som sover 2 nätter.
               19.00 -  Kvällsfika

Lördag   8-9.30   Incheckning övriga samt frukost och samling.
               10-11    Genomgång och utdelning av uppdrag för kartläggning av energier i     
                och kring Fornborgen på Skansberget.
             11.00       Promenad till Skansberget, ca 15 minuter
              13-14      Lunch. Om vädret tillåter så äter vi medhavda picknickkorgar på  plats
             14-17      Fortsatt energisökande.
             17.00       Tillbaks till Adelsögården
             18.00       Middag på Adelsögården
             20.00       Genomgång och summering av dagens arbete. Samkväm.

Söndag     8-9       Frukost
                9.00      Information; Är vi klara med Adelsö tar vi oss till Helgö, bara 15     
                minuter med bil från Adelsö.
               13.00     Lunch och summering på Adelsögården och sedan hemfärd

Vi har talat med Adelsögården som har 
vandrarhems-standard och flest fyr-
bäddsrum men även 2-bäddsrum. Välj mel-
lan följande paket:

1 natt
Kost & Logi m. gemensamt bad och kök:
950:-/dag/person
1800-/dag/par

Kost + Lägenhet m. egen dusch och pentry:
1100:-/dag/person 
1900:-/dag/par

(ingår, el, varm och kallvatten, parkering-
splatser, sänglinne och handdukar samt 
slutstädning)

Gäller lördag morgon till söndag lunch.

Extra natt avtalas separat.

OBS! Begränsat deltagarantal 20 personer. Först till kvarn...
Om du har eget boende i husvagn eller husbil så kontakta nedanstående.

Sista anmälnings och betalningsdag är måndag 1 september.  

Avgiften betalas till Svenska Slagruteförbundet PlusGiro 47 28 95-2.  
Återbetalning endast vid sjukdom mot läkarintyg.

Glöm inte att ange Höstmöte 2014 och ditt namn. 

För mer information och anmälan kontakta Pär, e-post: paer.wedin@slagruta.org 
telefon: 0707386100

Mer information om Adelsögården hittar du här: www.adelsogarden.com

Matpaketet består av 2 frukost, 2 luncher, 
1 middag samt 2 te/kaffe med kaka. Mat-
dryck citronvatten, önskas annat så tag 
med.
Kyckling/fisk eller vegetariskt till lunch 
och middag.

Välkommen!
Pär och Lena
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Hej!

 Vi har ju en trefaldighetskälla här i Land-
snora och jag har upptäckt att vid fullmåne 
ökar vattnets aura oändligt just när månen 
blir full i detta område. 

Nu undrar jag om auran ökar på andra 
källor också eller om det är just bara norr-
rinnande trefaldighetskällor? 

Ni medlemmar som har möjlighet, kolla 
på era källor. Nästa fullmåne 10 augusti 
20.10. Här i Sollentuna inträffar det 12 
minuter tidigare beroende på longituden. 

Man bör börja mätningarna minst en 
timme före och fortsätta en timme efter.

Hälsningar Rolf Kjellström

En trefaldighetskälla är enligt gammal folktro en vattenkälla med läkande kraft. Trefal-
dighetskällorna har ofta medeltida, katolskt ursprung, men kan dessutom från början ha 
varit forntida offer- eller kultplatser.

Största möjliga effekt hade källvattnet om det dracks på trefaldighetsaftonen, vilken in-
faller sju dagar efter pingstafton, som i sin tur infaller sju veckor efter påsk. Trefaldighet-
safton infaller även alltid vid fullmåne, vilket understryker firandets förkristna karaktär.

Det var även viktigt att vattnet från källan rann mot norr. Norr uppfattades som det 
ondas hemvist och dit kunde sjukdomen återförpassas. Föremål av metall, som mynt och 
nålar har offrats vid källorna ända in på 1900-talet.

Ofta var källan tillägnat något helgon, exempelvis Sankt Erik eller Sankt Olof, många av 
Sveriges trefaldighetskällor bär deras namn. Lämplig vattenmängd för bästa läkande ef-
fekt lär ha varit sju klunkar av vattnet. Det förekom även att man tvättade sig i källorna.

Källa (!) WIKIPEDIA - Den fria encyklopedin
sv.wikipedia.org

Vattnets aura vid fullmåne

Hej
 
Jag hittade en kul grej när jag googlade.
 
2 program som SVT har gjort om slagruta, 
pekare och pendel, förmodligen på 70-talet 
(om man ser hur de är klädda)
 

Premiär för The Edge Forum
Den etablerade världsbilden av i dag 
domineras av ett synsätt där vi som indi-
vider antas vara separerade ifrån varan-
dra energi- och tankemässigt. Modern 
forskning, framför allt inom kvantfysiken, 
visar tydligt motsatsen. Det vill säga; våra 
tankar har en direkt påverkan på våra 
medmänniskor och vår omgivning. The 
Edge Forum vill därför ge utrymme för 
att utforska detta perspektiv mer och hur 
dessa vetenskapliga fakta kan påverka 
vårt dagliga liv i såväl det lilla som stora 
perspektivet. Är detta lösningen på dagens 

globala kriser istället för det föråldrade 
synsättet som en gång skapat dem.

VI BEHÖVER ER HJÄLP ATT 
SPRIDA BUDSKAPET!

Först och främst vill vi hälsa er välkomna 
att delta i vårt premiärevent i september 
(mer info på www.theedgeforum.org). 
För det andra så önskar vi bygga ett bra 
nätverk av människor som arbetar med de 
teman som berörs inom forumet. Kanske 
skulle ni vara intresserade av att på något 
sätt vara med? Sist men inte minst, vi 
skulle uppskatta om ni vill sprida informa-

tionen om vår verksamhet till människor 
som kommer i kontakt med er verksamhet. 

Med vänlig hälsning

Per Ola Thornell 

GREATPEOPLE/LOVE IT COMMU-
NICATION  
Sälgvägen 20, 275 63 Blentarp
MOBIL 0735-344 550 KONTORET 
046-811 33

»WWW.LOVEIT.SE
»WWW.GREATPEOPLE.NU

Både Dan Mattsson, Arne Groth och ma-
karna Hamilton är med.

Programmen finns på SVT play
 
http://www.svtplay.se/klipp/100367/pek-
are-pendel-och-slagruta-program-ett

Anna

	  

Mediainformation	  2014-‐07-‐23	  

	  

Premiär	  för	  The	  Edge	  Forum	  
Den	  etablerade	  världsbilden	  av	  i	  dag	  domineras	  av	  ett	  synsätt	  där	  vi	  som	  individer	  antas	  vara	  
separerade	  ifrån	  varandra	  energi-‐	  och	  tankemässigt.	  Modern	  forskning,	  framför	  allt	  inom	  
kvantfysiken,	  visar	  tydligt	  motsatsen.	  Det	  vill	  säga;	  våra	  tankar	  har	  en	  direkt	  påverkan	  på	  våra	  
medmänniskor	  och	  vår	  omgivning.	  The	  Edge	  Forum	  vill	  därför	  ge	  utrymme	  för	  att	  utforska	  detta	  
perspektiv	  mer	  och	  hur	  dessa	  vetenskapliga	  fakta	  kan	  påverka	  vårt	  dagliga	  liv	  i	  såväl	  det	  lilla	  som	  
stora	  perspektivet.	  Är	  detta	  lösningen	  på	  dagens	  globala	  kriser	  istället	  för	  det	  föråldrade	  synsättet	  
som	  en	  gång	  skapat	  dem?	  

The	  Edge	  Forum	  erbjuder	  en	  mötesplats	  där	  man	  kan	  ta	  del	  av	  intressanta	  föreläsningar,	  workshops,	  
seminarier	  med	  mera	  samt	  ges	  möjlighet	  att	  lära	  känna	  nya	  människor	  som	  kan	  ge	  nya	  infallsvinklar	  
på	  existentiella	  frågor	  och	  bättre	  få	  oss	  att	  förstå	  våra	  val.	  Den	  gemensamma	  nämnaren	  för	  alla	  
aktiviteter	  är	  att	  vi	  på	  något	  sätt	  undersöker	  vad	  det	  skulle	  innebära	  för	  oss	  människor	  om	  vi	  är	  
energimässigt	  sammanlänkade.	  	  

Exempel	  på	  fokusområden	  som	  träffarna	  kommer	  att	  belysa	  är;	  personlig	  utveckling,	  spiritualitet,	  
kvantfysik,	  mediumskap,	  glömda	  högutvecklade	  civilisationer,	  liv	  i	  andra	  solsystem,	  naturens	  läkande	  
kraft,	  utveckling	  genom	  fysisk	  rörelse	  (exempelvis	  dans,	  yoga	  m.m),	  utveckling	  genom	  sund	  kost	  m.fl.	  
Aktiviteterna	  kommer	  inledningsvis	  att	  bestå	  av	  regelbundna	  kvällsträffar	  med	  
workshopledare/föreläsare	  ifrån	  olika	  discipliner.	  Vi	  kommer	  också	  att	  arrangera	  större	  events	  (som	  
exempelvis	  premiäreventet	  nedan)	  där	  även	  internationella	  föreläsare	  bjuds	  in.	  Formerna	  för	  
aktiviteterna	  kommer	  att	  utökas	  över	  tid	  och	  styrs	  i	  hög	  grad	  av	  medlemmarnas	  önskemål.	  

Premiärevent	  13-‐14	  september	  i	  Malmö	  
I	  september	  hålls	  premiäreventet	  över	  två	  unika	  dagar.	  På	  programmet	  står:	  

Martin	  Tufvesson	  –	  Föreläsning	  ”Verkligheten	  –	  vad	  vet	  vi	  egentligen	  om	  den”	  där	  Martin	  utmanar	  
den	  bild	  av	  verkligheten	  som	  vi	  haft	  med	  oss	  sedan	  barnsben.	  Ämnena	  i	  föreläsningen	  är	  bl	  a	  Karma,	  
Tidigare	  liv,	  UFO	  m.m	  

Per	  Ola	  Thornell	  –	  Föreläsning	  ”Där	  vetenskapen	  möter	  det	  mediala”	  Föreläsningen	  tar	  bl	  a	  upp	  
forskning	  som	  gjorts	  om	  det	  mediala	  och	  hur	  den	  kan	  förklara	  hur	  medialt	  arbete	  fungerar.	  

Anette	  Thornell	  –	  Föreläsning;	  ”Tankens	  kraft	  är	  oändlig”.	  Föreläsningen	  visar	  hur	  du	  kan	  använda	  
dig	  av	  kraften	  i	  dina	  tankar	  för	  att	  skapa	  det	  liv	  du	  önskar	  och	  behöver.	  

Chris	  Bourne	  (Open)	  –	  Föreläsning	  ”Divinicus	  –	  rise	  of	  the	  divine	  human”	  Chris	  från	  Openhand	  
Foundation	  i	  England,	  besöker	  Sverige	  på	  sin	  boksläpps-‐världsturné	  och	  ger	  oss	  sitt	  ytterst	  aktuella	  
perspektiv	  på	  var	  mänskligheten	  står	  i	  det	  medvetandeskifte	  vi	  befinner	  oss	  i.	  

Kontakt:	  Martin	  Tufvesson,	  0709-‐51	  44	  82	  eller	  Per	  Ola	  Thornell,	  0735-‐34	  45	  50	  
Eller	  besök	  www.theedgeforum.org	  
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Av medlem Magnus Bråthén.

Efter att ha fått en inbjudan från Norska 
slagrute förbundet att hålla ett föredrag var 
jag nu framme (efter att kört vilse i Oslo) 
vid Hotell Hadeland på Granavollen i 
Gran. Norge.
Det är fredagen den 25 april och mötet 
skall förövrigt handla om auran och sten-
cirklar.
Fredagen ängnades åt en nybörjarkurs, en 
presentation om helgen, en middag och 
mycket prat framåt kvällen.

Lördagen handlade utan att överdriva 
mycket om mig. Jag hade lovat att hålla ett 
föredrag som kom att handla om auran och 
vad jag såg i den och vad som gick  att mäta 
med slagrutan. 
Först ett föredrag och sedan praktiska 
övningar, enkelt ? Jojo !!

Jag hade förberett för fyra övningar men vi 
hann bara med en, tyvärr.
Det är viktigt tycker jag att alla har förstått 
vad jag menat när man gör dom här övnin-
garna, därför blir det mycket upprepningar 
och att hjälpa till både här och där.
Efter detta var det ordförande Gaute 
Hadland´s tur att ta över.
Han pratade om olika rutnät, men också 
om h-linjer och g-linjer vilket jag inte 
kunde något om. Och som gäst lade jag 
mig inte i detta.
Det norrmännen inte förstod av vad jag sa 
fick Gaute förklara.

Vi hade en gäst till, en ung modig man från 
Bergen som studerade på Bergen´s univer-
sitet och skulle avlägga doktors examen 
nästa år i arkeologi.
I ämnet arkeologi ingick bl.a. också magi 
och där kom slagrutan in.
Han var mycket intresserad och anteck-
nade och fotograferande mycket.
Det skulle även ingå intervjuer också som 
han skulle återkomma med.
Allt skulle ske anonymt för att det inte 
skulle vara spårbart för nyfikna.
Detta fick vi skriva på ett intyg där han 
redo gjorde vad han skrev om och att inga 
namn skulle finnas med och att vi godkän-
de detta.

Innan lunch gick Gaute igenom vad vi 
skulle göra sedan. Vi skulle besöka dom 
två Systerkyrkorna som låg på promenad 
avstånd och känna och mäta på energierna. 
Tyvärr kom vi aldrig in i någon av kyrkor-
na, det skulle bli alldeles för dyrt. 

Men vi fann leilinjer och en offerplats ba-
kom en av kyrkorna, tyvärr så var museérna 
i trakten inte öppna för säsongen ännu.
Tillbaka på hotellet så var det dax för kaffe 
och årsmötet, då vilade jag mig. 

Kvällarna var fulla av aktiviteter, vi hit-
tade en offerplats och en avrättningsplats 
alldeles utanför hotellet där vi även hittade 
två sexkantsfönster.
I ett av fönstren stod en farkost som vi 
mätte på. Dom här fönstren var inte aktiva, 
men hade varit det dagen innan. Gaute och 
jag letade upp var man fick gå in i ett av 
fönstren som var tomt. Jag tyckte det var 
viktigt att så många som möjligt fick mäta 
och känna på dessa ” skepp” för att skapa en 
egen uppfattning om dessa. Det är det allra 
bästa sättet att lära sig.
När jag var inne i ett av fönstren var det 
som att vara i ett stort luftskepp.
Stommen så ut att var av metall, dom kal-
lar det för stenaluminium som inte åldras 
lika fort som ”vanlig” aluminium. Vad dom 
menar med ålder kan man bara gissa.
Vi höll på utomhus tills det var för mörkt 
och kallt.

                               

På söndag morron var det dax för Gaute 
och mig att summera erfarenheter och vad 
vi fann på lördagen.
Och under resten av förmiddagen skulle vi 
leta och finna pelare.
Även detta höll Gaute och jag i.
Innan lunch höll jag en liten orientering 
om en stencirkel som vi skulle som avslut-
ning av helgen besöka.

Det var en cirkel bestående av åtta stenar i 
en ring och en i mitten. 
         
Det var meningen att vi skulle var vid sten-
cirkeln en timma, men det blev tjugo mi-
nuter. Nu blev det bråttom. Jag visste unge-
fär vad jag skulle leta efter, men inte att det 
skulle bli så mycket. Mätningar och frågor 
från alla håll, men roligt var det.  

Rapport från årsmötet i Norska slagruteförbundet.
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En kultplats för soldyrkan med en ålder 
av ca: 100 år e.k. enligt slagrutan.

Det enda som finns att läsa om cirkeln är 
att den är ca: 2000 år.
Ringen består av nio stenar, åtta i en ring 
och en i mitten.
Alla stenar står på ett hartmankryss och 
det finns kommunikationslinjer mellan alla 
stenarna.
Mellan ringstenarna och mittenstenen 
finns pelare i kom.linjen.
Mittstenen är en helig sten och har en 
kommunikationslinje rakt uppåt.

Det fanns en ingång och en utgång som 
man skulle använda.
Ifrån det hållet vi kom fanns det en inkom-
mande kom.linje och som gick ut på andra 
sidan av ringen och fortsatte till en annan 
sten en mil bort.

På väg tillbaka till parkeringsplatsen fann 
vi en portal på stigen som vi gick på, den 
vaktades av en portvakt som bara släppte 
igenom dom med rätt energier som skulle 
till stencirkeln. 

/  Magnus Bråthén

 Stencirkel i Gran Norge



8          SLAGRUTAN 2014-2 NR 74

Konvent 2014 i Grövelsjön

Ordförande Anna Munksgaard med sekreterare Peter  
Westgård slår med stora klubban.

Agne Olausson håller i det högeffektiva och rekord-
korta årsmötet, Jörgen Larsson noterar noggrant det 
som klubbas igenom.

Ordförande hälsar alla välkomna och 
förklarar SSF Konvent 2014 öppnat. Hon 
pekar med hela handen och visar var ak-
tiviteterna kommer att äga rum: där ute!

Till höger STF Grövelsjöns Fjällstation 
som den ter sig “by night”.
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M e d l e m s a n s -
varige och för 
SSF oumbärliga 
styrelsemedlem 
Anita är alltid 
närvarande, har 
örnkoll på grup-
pen som mäter 
de linjer som 
Thord har lagt 
ut. Konventets 
medarrangör Re-
gina, till höger,  
hejar glatt på. 

Thord har lagt ut flera olika linjer och cirklar på marken utan att tala om vad det är, bra träning alltså. På 
bilden till höger ovan kollar Sigvard vad som hänt med energipelaren som stod där nyss, är den borta eller 
har nån fällt den likt ett träd? En liten rapport på det skulle vara kul att få ta del av.

Vad är Du? 
Mest tomrum
75% vatten
18% ben
17 mineraler
Liv
Medvetande
Intelligens
Agne Olausson håller föredrag. Mycket tän-
kvärt, Agne har plockat en del från boken Fältet 
skriven av Lynne McTaggart som rekommed-
eras varmt. 

Så här beskrivs boken; Lynne McTaggart pre-
senterar här ett radikalt nytt vetenskapligt par-
adigm som hävdar att ett energifält förenar allt i 
universum och att människans medvetande och 
kropp inte …

( Jahaja, nytt för vetenskapen kanske... ;-)

Helena och Lena på gott humör
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De som beställt trummor var djupt koncentrerade 
när det var dags för att måla sina personliga mön-
ster på trummorna.

Helena och Peter 
är bosatta i Gröv-
elsjön och de höll 
föredrag samt ledde 
oss ut i den fantas-
tiska fjällnaturen. 
Med på färden var 
deras döttrar samt 
deras två tama renar 
som följde grup-
pen som hundar, 
ibland ute på egen 
vift för att strax 
komma tillbaks till 
gruppen(renarna 
alltså, inte döt-
trarna!). Det var en 
fantastisk känsla att 
gå på fjället tillsam-
mans med renarna, 
jag tror inte jag är 
ensam ocm att tycka 
det var rent magiskt. 
Varmt tack för den 
fina upplevelsen. 
Det var även up-
plysande att höra  
Helena och Peter 
berätta om livet på 
fjället och samiska 
renskötares villkor. 

Utsmyckning av nya trummor
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För något år sedan beslöt vi att avskaffa ut-
värderingsblanketten. Skönt, tycker säkert 
många av er.   Istället har vi bett några slumpvis 
utvalda deltagare att skriva om sina intryck. 
Jag skickade ut ett mail där jag bad om 
åsikter och en del av mailet var utformat 
så här:

Några röster om konventet.

Hej Anna!

Tack för allt arbete Du och Dina medar-
betare lagt ner på årets konvent.
Innehållet var för mig positivt. Samernas 
situation och historia mycket belysande 
och givande. Agnes föredrag som bely-
ste en vetenskapligt underbyggd  väg mot 
andligheten tycker jag ger en ny dimen-
sion inom Slagrutans verksamhet och bör 
förstärkas. Jordstrålning kontra andlighet 
hör intimt samman och intresserar säkert 
många människor mer än enbart den 
”strålande” delen. För övrigt ett utomor-
dentligt val av plats för konventet!   Som 
vanligt mycket intressanta samtal mellan 
deltagarna. Konventen är en höjdpunkt på 
året enligt min mening och delas säkert av 
flertalet.
 
Hasse

Hej Anna.

Det här var mitt första konvent, (nybör-
jare), så jag har ej något att jämföra med.

För det första var det en underbar plats ni 
hade valt. Naturen var magisk , samt boen-
det var helt ok.

Synd att Eva inte kunde komma.
Jag hade sett fram emot att lära mig mer i 
att använda pendeln.

Jag hade även beställt en trumma som jag 
skulle dekorera. Tiden för dekorationen 
räckte inte riktigt till. Men jag var glad att 
få vara med och få initiera min nyinköpta 
trumma. Sedan att få använda trumman 
vid flera tillfällen var trevligt.
Hoppas ni kommer använda trumman som 
redskap även på kommande konvent.

Kurserna som jag deltog i, kändes väl ge-
nomtänkta.Viktigt att tänka på att alla inte 
står på samma utvecklingsnivå. Där tyckte 
jag ni hade lyckats bra.
Föreläsningarna från "Renbiten"  kän-
des intressant, eftersom min kunskap om 
samerna var ganska liten.
Utflykterna var även de bra genomförda 
med intressanta platser.

Det enda som jag inte riktigt var nöjd med 
var maten. För mig var det lite för mycket 
fisk, eftersom jag ej är någon älskare av fisk.
Även tiden var lite knapp. Hade gärna velat 
utforska lite mer av omgivningarna.
(Tiden, svårt att göra något åt)
Hoppas ni kan finna liknade platser till 
framtida konvent.

Tack för ett väl genomfört konvent.
Rune 

Hej Anna!
Mina reflektioner från konventet är följande.  
Föredraget med samiska familjen An-
dersson var intressant och lite spän-
nande. Tänker mig in i deras liv ute på 
fjället och i skogen nedanför. Måste vara 
ett av de bättre liven man kan tänka sig 
även om hjorden med renar kan ställa 
till det. Visst är det mycket fysiskt arbete 
men definitivt en lisa för själen att få leva 
--näst intill ett nomadliv i naturens själ. 
  Allt vad trummor heter så kan 
jag icke uttala mig eftersom jag 
icke deltager i dessa övningar. 
  Peter Westergårds föredrag och prak-
tiska övningen om naturväsen är väl 
både plus och minus. Intressant att lys-
sna till men definitivt icke det att elda 
i folks navel med en stinkbomb. Där 
har gränsen passerats för min del. 
 
  Synd att Eva Svensson icke kunde del-
taga. Den ersättande delen var i och för 
sig lite skojig men det verkade vara en 
nödlösning som icke var planlagd. Tyvärr. 
Ämnet hade för sig kunnat ge mer. 
 
 Lördagens utflykt till familjen Andersson 
sametält var bra. Fin natur runt om och en 
härlig fjällbäck av det större formatet gav 
en meditativ inramning till hela besöket 
där.   Tänk så mycket man kan se och up-
pleva av det förbiforsande vattnet. Kändes 
så riktigt att vara där. Likaså smakproven 
av den Andersonska renkorven var bra.  

Hej Anna.
 
I egenskap av valberedningens ord-
förande gladde det mig särskilt mycket 
attårsmötet blev så bra. Agne hanter-
ade ju det med en enastående snabbhe-
toch Jörgen fixade ju också  protokollet 
på en gång. De är ju ett fantastiskt team. 

Jag är en gammal fjällvandrare och därför 
uppskattade jag särskilt utflykterna på fjäl-
let.Det var härligt att uppleva den miljön 
igen. 
Pärs meditation och Reginas knackningar
uppskattade jag särskilt och Agne 
uppvisade ett djup som jag inte 
trodde att han hade i sitt föredrag. 

I övrigt tyckte jag att konventet var bra 
planerat och bra genomfört. 
 
Ha det bra
Olle 

Hej tebaks!
Jag fick med mig en härlig känsla hem från 
konventet.
Att säga att det var bra på alla sätt är ju 
väl förenklat, och inte helt sant. Men den 
bestående känslan är den.
Boendet var bra även sängarna var liggvän-
liga. Jag brukar vara känslig för hur bra 
man ligger. Maten var i toppklass tycker 
jag. Bemötandet från personalen naturligt 
och vänligt. 
Kurserna intressanta, där vill man ju del-
taga i fler än vad som är möjligt. Vid en 
av kurserna blev det mindre bra nr. 3. En 
lite annorlunda kurs. I momentet, på en 
resa genom naveln, visade det sig att vi var 
för många deltagare. Vi skulle vara max 14 
men vi var nog innemot det dubbla. Det 
fattades rekvisita, och det blev allmänt 
stökigt när det var viktigt att komma till ro.

Den guidade vandrings turen uppe på fjäl-
let var helt fantastiskt. I det optimala väder 
som vi fick dessutom. Att vara ett med el-
ementen. Det var magiskt.
Möten med och mellan medlemmar är som 
alltid en betydande inslag under konventen. 
Det och möten av mer umgängesnatur i 
samband med måltider. Är bland det som 
jag uppskattar mest. Den spontanitet av att 
vilja dela med sig av egna erfarenheter och 
kunskaper känns väldigt gott.
Jan

”Skriv precis som du känner. Mina 
frågeställningar kan vara till lite hjälp.
Berätta om vad du tyckte var det bästa på 
konventet.
Det som var sämst.
 

Saknade du något?
Kunde något ha gjorts annorlunda?
  Vilken del i programmet gav dig den 
största behållningen?”
Här är några av de brev vi fått:
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Hej! 
Det bästa var föreläsningen med Peter och 
utflykten med honom och Helena. Även 
trumkursen vi hade en trappa ner (minns 
inte vad kursledaren heter) var väldigt bra, 
även om det inte stämde med tiden som 
stod i papperen. Han höll på kanske halva 
den tid som stod där.

Det som var sämst var att mycket var förse-
nat, vi fick vänta på både deltagare och 
kursledare vid allt för många tillfällen. 
 
Svårt att säga vad som saknades eftersom 
det var första gången jag var med. Men 

Hej,

Mina fina minnen från konventet har jag 
lagt på en speciell plats i hjärtat och i min-
nesbanken, skönt att ha till hands när det 
inte blåser medvind i livet.

Tack för förtroendet både att få vara en del 
i styrelsen med tanke på medlemsregistret, 
plus att svara på detta.
Kanske är jag inte den rätta att svara på 
dessa frågor då jag har svårt att hitta något 
som inte var bra, jag har verkligen tänkt 
efter i ett par dagar.
Men lite reflektioner ska du dock få av mig.

Det bästa på konventet frågar du först efter:
Ja det var nog tiden, att det just fanns tid 
mellan kurserna. Tid för samtal, egna re-
flektioner samt just i Grövelsjön, möj-
ligheten av att njuta av platsen. När man 
upplever eller är i energin så behöver åt-
minstone jag tid att landa och tillgodogöra 
mig upplevelserna innan jag ger mig i kast 
med nästa. 
Att sedan lägga föredraget med Helena 
och Peter först om samisk kultur var bara 
så klockrent.
Vilka genuina personligheter de var. Gick 
bara inte att falla för dem. Så roligt och 
givande att få ta del av deras yrkesliv var så 
bra från början.
Sedan frågar du efter det som var sämst:
Ja det var den knepiga frågan, att tiden 
gick för fort. Alla jag inte hann prata med. 
Alla frågor jag inte hann ställa. Att jag inte 
kunde vara på flera ställen samtidigt.
Frågan om jag saknade något samt frågan 
kunde något gjorts annorlunda:
Jag tänker på de  två kurser som hade be-
gränsat deltagarantal.
Hade man kunnat ha dem i två dagar?  Den 
hur man kan flytta energier t.ex. var på fre-
dagen, hade man kunnat lägga in den åter 
på lördagen?
Kanske är det så med flera kurser, jag t.ex. 
vill så gärna gå på flera samtidigt men tvin-
gas till att välja, dessa val är mycket svåra då 
de flesta kurser är så intressanta.
Jag vet att jag inte kan få allt, men så gärna 
jag skulle vilja det.
Det är också en eloge till de som lägger 

kurserna, att hitta så många intressanta och 
spännande ämnen.

Till slut frågan om vilken del i programmet 
som gav största behållningen:
Går liksom inte riktigt att plocka bara en 
eller två bitar, men först tänker jag på Agne 
Olausson  "Du, nu, då sedan" hans inled-
ning om vattnet och tankarna som sedan 
han delade med sig som berörde och rörde 
mig oerhört.

Sedan Pär Wedin, den otroliga känslan 
av att få ta del av hans trumresa som blev 
en upplevelse jag nog aldrig kommer att 
glömma.
Inte att förglömma hangmeditationen, får 
liksom aldrig nog av dem.

När vi sedan på kvällen trummande till-
sammans ute var också en mäktig känsla.

Det som skulle ha varit Eva Svensons pen-
delkurs, men som blev "änglakartan" var 
också givande och rolig. Där kände jag mig 
hemma och Gun och jag hade ett flyt som 
var helt makalöst och lite utöver det vi gjort 
tidigare tillsammans. Samtidigt som jag 
vågade prova nya vägar.

 Som du ser finns det inte bara en sak, se-
dan är det alla deltagarna. Alla dessa un-
derbara personligheter som delar med sig 
av sina erfarenheter och sig själva.
Känner mig som en mycket privilegi-
erad och rik kvinna som har getts för-
månen att vara en del av allt detta. 
Nu har jag försökt att åter tänka på det 
sämsta, men tyvärr Anna jag har inget att 
ge dig där.
Förutom " hur klonar jag mig själv" så jag 
kan ta del av allt.
Det finns mycket mera att säga, men jag 
har försökt hålla mig lite saklig och inte 
flyta iväg med alltför mycket känslor.

Tack till dig Anna.
Ha det gott i sommar och ta hand om 
dig, så ses vi om inte annat i augusti.

Hälsningar
Inga Britt

  
Som vanligt händer det saker när Agne får 
ta till ordet. Årsmötesförhandlingarna tog 
väl en kvart att genomföra. Detta är inte 
bara Agnes förtjänst utan där skall hela sty-
relsen ha del av den förtjänsten med ett näst 
intill perfekt framtaget underlag för mötet. 
  
Alla arrangemang på söndgen del-
tog jag icke i eftersom jag åkte 
hemåt direkt efter frukosten. 
  
I det stora hela och med den distans som 
nu inträtt så tyckte jag att det var ett fint 
upplägg av hela arrangemanget. Platsen var 
superfin, bara lite för avlägsen med tanke 
på alla resor för deltagarna. Vädret perfekt. 
Ja det finns alltid plus och minus var än du 
planerar en sådant här stort arrangemang. 
  
Något som jag skulle vilja ha mer av det 
är något åt hållet av det Birgitta Klemo 
demonstrerade i Jönköping. Naturmedicin 
och homeopatiska mediciner ligger mig 
varmt om hjärtat. Speciellt sådana där jag 
kan ta till slagrutan, pinnarna eller pen-
deln och diskutera med. Alla  har vi våra 
krämpor och det är inte alltid skolmedi-
cinen är det mest lämpliga. Folk med dessa 
begåvningar är en skatt för oss "vanliga". 
 
Vidare ett eller flera inslag om verktygens 
användning för att befrämja en sundare 
livsstil  utifrån var och ens förutsättnin-
gar.   Vad finns det inom lägenhetens/
husets väggar?? Linjer, kors, vattenå-
dror!!  Småfolket!!   Lära känna igen allt 
som finns och  som påverkar oss där. 
Vi har väldigt duktiga medlemmar 
på sånt och det är alltid någon nybör-
jare och även vi äldre som har något 
att snappa upp. Det kan aldrig sägas 
för mycket om dessa viktiga spörsmål. 
  
Ha ett gott liv och ta vara på dig själv. 
Bosse

en kurs för nybörjare i området kanske? 
Saknade Eva som var sjuk, hennes kurs var 
jag väldigt nyfiken på och hon var en av an-
ledningarna att jag anmälde mig. Hoppas 
hon har kryat på sig. 

Jag hade önskat att en del av kurs- och ut-
flyktsledarna hade varit bättre "ledare". Jag 
som är en nyfiken nybörjare förstod inte 
mycket av vad de pratade om, de pratade 
gärna med de som var duktiga (eller om de 
kanske kände varann väl?) och mindre till 
hela gruppen. Jag kände mig utanför pga 
det och fick inte ut så mycket av det. När 

jag ställde frågor så togs det för givet att jag 
kunde en massa om strålning, linjer osv... 
vilket jag inte gjorde. 
 
Utflykten till den samiska boplatsen. 
Där fick jag möta starka energier, se sla-
grutemän "in action", jag hittade dessutom 
en gammal boplats (?) som jag fick hjälp 
av slagrutemän att få veta vad det var jag 
kände in, där uppe på höjden. Peter skulle 
testa platsen senare, vore kul att höra hur 
det gick. 

Hälsningar Åsa
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Boktips och recensioner

Har du läst en intressant bok du tycker fler kan finna nöje i att läsa så  
skriv gärna några rader om den och skicka till redaktören för Slagrutan.

Jag har läst
Den Svenska Mediacensuren
En antologi med förord av Jan Gillberg (2013)
Pia Hellertz – september 2013

"DeSaMek Publishing AB" har nu i höst 
utkommit med en antologi. Den innehåller 
40 artiklar om diverse ämnen, som de olika 
författarna skickat in till våra dagstidnin-
gar, DN, SvD, AB och Expressen, genom 
åren, men som av olika anledningar blivit 
refuserade, oftast utan förklaring. Det är 
viktiga artiklar som tar upp allvarliga sam-
hällsproblem till diskusson. Min första, 
spontana reflektion när jag läser är: Tack 
och lov för att Internet finns! Tack och lov 
att s.k. alternativmedia finns! 
Jag har i princip slutat läsa dagstidningarna 
för längesen eftersom de mest är fyllda med 
ytliga analyser och pinsam skvallerjournal-
istik och ofta sprider fördomsfulla berättel-
ser. Taket är lågt för kritiska analyser, med 
få undantag. Istället prenumererar jag på 
ett antal ”alternativa tidningar”, exempel-
vis 2000-Talets Vetenskap, ETC och Fria 
Tider. Dessutom läser jag internetskrifter, 
som exempelvis NewsVoice, Alternativ-
journalen, Vaken.se, Alternativ.nu, Fria 
Tidningen, Folkvet, American Free Press, 
Canal 2nd Opinion, m.fl. 

En tidning, som jag det senaste året fått 
upp ögonen för, är DSM som står för De-
batt, Sanningssökande, Mediakritik och 
drivs av Jan Gillberg, som har en gedigen 
meritförteckning och erfarenhet, dels inom 
politiken och dels inom näringslivet1. 
DSM:s nisch är ”Att säga det som sällan 
sägs men som borde sägas… behöver sä-
gas.” Tidningen publicerar artiklar om de 
mest skiftande ämnesområden och de är 
oftast (alltid?) samhällskritiska. 

Här har jag fått upp ögonen för helt nya 
ämnen, ämnen som tidigare gått mig förbi. 
Jag blev exempelvis inspirerad till att läsa 
mer om mordet på Ivar Kreuger, som jag 
trodde, liksom de flesta fortfarande tror, be-
gick självmord, och om Estoniakatastrofen, 
som jag trodde, liksom de flesta fortfarande 
tror, var en olycka, men som sannolikt var 
en sprängning. 

Dessutom fanns det många spännande ar-
tiklar om mordet på Olof Palme, som jag 
också blev mycket intresserad av. Så nu har 
jag köpt och läst ett antal böcker om mor-
det, samt surfat på webben för att leta mer 
info. DSM lockar till fortsatta studier och 

kritisk undersökning. Varför 
ska man läsa fantasideckare, 
när verklighetens deckare är 
så mycket mer spännande? 

Verkligheten överträffar i 
sanning dikten! 

DSM innehåller många 
fler ämnesområden som jag 
längtar efter att fördjupa 
mig i. I det senaste numret, 
nr 4/2013, har ett antal ar-
tikelförfattare granskat ”Den 
svenska modellen”, statskuppen i USA, 
NSA och Edgar Snowden, ”Kravallerna i 
Folkhemmet” (Husby) med mera. Det jag 
tycker extra mycket om är att artiklarna är 
omfattande, innehållsrika och fördjupande 
– inte de korta, ytliga notiser som många 
andra tidningar ofta har.

Boken ”Den Svenska Mediacensuren” tar 
upp artiklar från ett brett fält. Eftersom 
jag är socionom och har arbetat ett tiotal 
år inom det sociala arbetets olika fält (so-
cialsekreterare, kurator och missbruks-
behandling) samt undervisat blivande 
socionomer cirka 25 år på Örebro univer-
sitet, så blir artiklar som tar upp inkompe-
tensen och bristerna i socialt arbete extra 
intressanta och upprörande. 

I en av artiklarna tar ordföranden för Nor-
diska Kommittén för Mänskliga Rättighet-
er, Ruby Harrold Claesson, upp ett antal 
ärenden där socialtjänsten tvångsomhän-
dertagit barn och sen handlagt ärendena på 
ett sätt som upprör och gör mig ledsen. 

En annan artikel på temat barn handlar om 
”Barnets rätt till sitt ursprung”, som bland 
annat handlar om skilsmässobarn som ofta 
förlorar den nära kontakten med den ena 
föräldern, eller om barn som placeras, som 
kanske förlorar kontakten med båda sina 
föräldrar. Socialtjänsten och rättsväsendet 
har långt kvar när det gäller att utveckla 
teorier, metoder och förhållningssätt i dessa 
ärenden. 

Boken tar upp några artiklar om Esto-
niakatastrofen och de enorma brister som 
avslöjats i utredningarna. Om hur överl-

evande vittnen behandlades 
som kriminella. Vad vill 
myndigheter och politiker 
dölja, mörklägga, eftersom 
alla vägrar tillgodose de 
överlevandes och de dö-
das anhörigas önskan om 
seriös och opartisk utred-
ning, inklusive ny dykning. 
Nästa år är det 20 år sedan 
katastrofen inträffade. Lyck-
as de anhöriga och kritik-
erna då få tillstånd den dyk-
ning de ansökt om för att 

äntligen få visshet? 

En artikel tar upp riskerna med den trådlö-
sa tekniken. Ingen verkar bry sig, menar 
artikelförfattaren. 
Ett par artiklar är kritiska till regeringens 
och svenska medias aningslösa förhålln-
ingssätt mot muslimska extremister. 
En artikel är kritisk mot att media inte 
”använder I-ordet”, d.v.s. att man inte 
problematiserar att vissa händelser kanske 
har sina orsaker i att de inblandade kom-
mer från andra länder, med andra värder-
inga och normer, andra vanor och behov, än 
vi infödda. Sannolikt är man rädd för att 
stämplas som främlingsfientlig om man gör 
den typen av analyser. 

Jag håller med om att det är ett besvärande 
dilemma, men media, politiker och vi alla 
måste lära oss hantera ”I-ordet” på ett re-
spektfullt, tolerant, förstående och fram-
förallt sakligt analyserade förhållningssätt, 
menar jag. Vi måste våga diskutera, analy-
sera och problematisera den s.k. invan-
dringspolitiken, utan att bli stämplade. Jag 
anser personligen att Sverige blivit mera 
färgrikt, mera spännande och mera lärorik 
med den multikulturella utvecklingen. 

Jag längtar efter en faktisk integration där 
vi alla bor grannar med varandra och inte 
samlas i ghetton. Jag längtar efter en flyk-
ting- och invandringspolitik där vi svens-
kar tar oss an och ger stöd och hjälp åt våra 
flyende, lidande medmänniskor och deras 
familjer. Men allt detta är en annan text, 
som jag kanske skriver nån gång. 

Tidningen kommer ut med sex nummer 
per år. http://www.dsm.nu/

Redaktören fick ett mail från Pia Hellertz som informerade om 
sin sida där hon lägger upp böcker hon läst. Pia delar gärna med 
sig till Slagrutans läsare och det tackar vi för.
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Lös korsordet, skicka in till Slagru-
tans redaktör som lottar vinnaren 
bland de rätta inkomna svaren. Rätta 
svar och vinnare tillkännages i Sla-
grutan nr 75. Vinnarens pris är ett av 
författaren signerat exemplar av bo-
ken Alla goda ting är tre av Robert 
Moss.

Slagrutans eget korsord - äntligen!
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Vill du ha Slagrutan  digitalt 
istället? 

Med e-post istället för med 
snigelpost?

Det går alldeles utmärkt att 
få tidningen som läsbar pdf-
fil för den medlem som så 
önskar.

Skicka ett mail till redak-
tören så ordnar han det.

redaktor@slagruta.org

Böcker till salu hos SSF - förmånligt medlemspris

SVENSKA  SLAGRUTEFÖRBUNDETS 
SKRIFTSERIE       NR 1

En liten handbok om

PEKARE
Vår tids mest använda 

sökredskap

SSF har ett antal av paret Hamiltons böck-
er, de är mycket uppskattade. Passar alldeles 
utmärkt som present både till sig själv eller 
någon man håller av.  Samma sak gäller 
såklart pekarhandboken - oumbärlig för 
novisen.

Stenringen    Fädernas Glömda Kunskap    Ulla och John Hamilton
Jordpuls         Fädernas Gåtfulla Kraft         Ulla och John Hamilton

Gaia               Våra Fäders Jord                      Ulla och John Hamilton
Gryl               Fädernas Urkraft                    Ulla och John Hamilton
Oera-Linda    En Fornfrisisk Krönika          Ulla och John Hamilton
Pekare            En liten handbok om vår tids mest använda sökredskap

270 kr    220 kr 
Slutsåld
270 kr    220 kr
270 kr    220 kr
140 kr    120 kr
  30 kr      30 kr

   MedlemPris

Kan redaktören inte 
avs-tava på rätt sätt?
Det kom tidigt ett påpekande från nye 
ordförande Anna att det var fler ord i 
Slagrutan som inte avstavades på rätt sätt. 
Efter att redaktören förklarat tänkte dens-
amma inte mer på det tills det kom yt-
terligare en fråga om varför det avstavades 
så konstigt ibland?

Det beror helt enkelt på programmet som 
tidningen görs med. När man använder 
den typ av inställning där texten jämnas ut 
i lika breda spalter, som nu i Slagrutan, så 
innebär det att automatiken inte tar hänsyn 
till ordet utan till utrymmet texten tar. 
Vid försök att ändå avstava på rätt sätt så 
ändras hela stycket så därför har redaktören 
helt enkelt avstått från att gräva djupare i 
ämnet och låtit programmet styra utseen-
det på texten. Det är möjligt att det går att 
ändra bara man tar reda på hur, men det 
finns viktigare saker att ägna tid åt än detta 
har redaktören tyckt.
Första stycket ovan är gjort med inställnin-
gen vänstermarginal och detta stycke med 
utjämnande text.

Häl-sningar Red  ;-)

GIROMMEN

Ett år har gått sedan vi gjorde våra mät-
ningar av strålarna på Ekornavallen. Vi har 
besökt den många gånger sedan dess, lika 
imponerade av fornfolkets minnesmärken.
Det vilar en stämning av uråldrig stillhet 
och förborgad kunskap över ängen. Fåren 
betar magert höstgräs bland senblom-
mande blå-klockor, fibblor och rölleka. 
Några vilsna lärkor lyfter på fladdrande 
vingar.

Mäktigast reser sig Girommen. 1 folkmun 
betyder det jätteugnen eller jättehemmet. 
Det måste ha varit ett folk av kraftkarlar, 
som byggde detta väldiga monument över 
sina döda.

Eller kände megalitfolket till en teknik, 
som för längesedan är glömd? Uppfördes 
de ursprungligen för helt andra ändamål, 
än som vilorum för släktens avlidna?

Efter att noga ha studerat den Blomqvist-
ska doktorsavhandlingen med alla dess 
mått och vinidar, for vi bort till Ekornaval-
len igen. Den här gången skulle vi mäta de 
enskilda stenarna. Vid våra trädgårdsförsök 
hade vi fått fram resultat, som talade för, 
att stenarnas laddning skulle påverka gång-
griftens funktion.

Kliv försiktigt manar jag Ulla, när vi
trampar fram mellan fårlortarna. Ett par 
tackor iakttar oss förstrött med stora ljus-
gula ögon. När vi passerat, fortsätter de sitt 
eviga mumsande.

Till höger ett utdrag ur Ulla och John 
Hamiltons bok Gaia - Våra Fäders Jord



Slagrutan Tvärs 
www.slagrutantvars.se
Rolf Heinemann
Hälsogränd 25
702 28 Örebro.
Tel: 019-240796

JiS = Jordstrålningssällskapet i 
Stockholm
http//jis.adante.se
thordn@gmail.com
Thord Nilsson
Långsjövägen 2 B
135 54  Tyresö
Tel: 08-742 62 43

Dalarutan
www.dalarutan.n.nu
dalarutan@slagruta.org
Anna Munksgaard

Slagruteföreningar i nära samarbete med SSF

Jordstrålningscentrum i Stockholm utbildar och erbjuder 
föredrag i intuitiva sökmetoder
Maila till: jc@vingar.se eller ring 08-510 110 25. Egon

Arvika Slagruteförening
Bert Lindström (ordförande)  
0768-175840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@
hotmail.com 
Hemsida: http://arvikaslagrutan.
blogspot.com/

Månkalender
2014

Fullmåne

Söndag 10 augusti kl. 20:10
Tisdag 9 September kl. 03:38
Onsdag 8 Oktober kl. 12:50
Torsdag 6 November kl. 23:22
Lördag 6 December kl. 13:27

Nymåne

Måndag 25 Augusti kl. 16:13
Onsdag 24 September kl. 08:13

Torsdag 23 Oktober kl. 23:56
Lördag 22 November kl. 13:32

Måndag 22 December kl. 02:36
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Titta gärna in på facebook.com/ på gruppen slagruta västkusten.  
www.facebook.com/groups/241921692560414/
Det är snart dags att se inbjudningar till aktiviteter i vår.

Agne 0523-66 25 92
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Det kom ett brev från en medlem, och det 
är ju alltid lika trevligt. Så här skriver han:

“Hej Pär!
Vi besökte tidigare grannar, och han visade 
mig då på de sista felande årgångar av 
Tidens Kalender som han funnit på loppis. 
(Han har samlat och har hela serien kom-
plett nu).

I den första boken jag tog av alla dessa 
25-tal, kom denna artikel upp! “Märkligt”, 
slumpen är väl ingen tillfällighet, tydligen?

(blev lite förvånad när jag ville kopiera 
sidorna, men fick ett rakblad att skära ut 
dem istället).

Sänder den till dig så du får avgöra om det 
kan vara något.

Från vännen Pähr”

Javisst är det något, kul tycker Red, tackar 
och plockar in dessa nu och fler i kom-
mande nummer av Slagrutan.

Det kom ett brev...

Returadress vid adressat okänd:
Medlemsregistret
Anita Elmerfeldt
Sturegatan 5 B
523 30 Ulricehamn


