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Innehåll

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

Sid 1. Energipåverkan i landskapet
Sid 2. Administrativa uppgifter
Sid 3. Ordföranden tar ordet.
Redaktören filosoferar
Sid. 4 Info från Lasse

Ordförande Olle Vesterberg

Sid. 5 . Jesus upplysere.

Kassör Lisa Ånfalk

Sid. 6. Orgonit, en energiomvandlare.

Sekreterarre Christina Eliasson

Sid. 8. Stephansdoment

ordf@slagruta.org

kassor@slagruta.org
sekr@slagruta.org

Ledamot/medlemsregisteransvarig:
Anita Elmerfeldt
medlemsregister@slagruta.org

Ledamot och redaktör Agne
Olausson

Sid. 7. Forts
Sid. 9. Påverkan på växtlighet
>Ljuset i Marttebo
Sid 10 En del av LEY-linjeförteckningen

Sid. 11. Forts.
Sid 12. PULSVÄXLING
Sid. 13. Forts
Några frågor
Sid. 14. men Bibeln hade rätt
Sid 15. Nybörjarekurs.
Sid. 16. Göra kurs, en intervju.
Sid. 17. Himmelsscheibe von
Nebra
Sid 18. Forts.
Sid 19. Forts.
Sid 20. Medlemsinfo.
Löst inlagt blad från medlemsregistret.

redaktor@slagruta.org

Webmaster Roland Karlsson
webmaster@slagruta.org
Valberedare Anne Björnberg
Britt-Marie Lundgren
Ann Henemo

Slagrutan utkommer

För år 2019 gäller:

mars 		
juni 		
september
december

valberedning@slagruta.org

Medlemsavgiften: 325:-/år
Ungdomar under 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 100:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 425:-/år

Har du bytt adress?
Kontakta
medlemsregister@slagruta.

Manusstopp 25/2
Manusstopp 25/5
Manusstopp 25/8
Manusstopp 25/11

Ansvarig utgivare: Olle Vesterberg
ordf@slagruta.org

Din redaktör når du

Slagrutan och material till nästa
Slagrutan nr 4 2018 sänder Du till
redaktören, Hästekasvägen 9. 451 96
Uddevalla
mejl redaktor@slagruta.org
sms 0768 35 62 44

Publicerade författare i SLAGRUTAN an-svarar själva för innehållet i
sina artiklar.
Redaktören förbehåller sig rätten att
avkorta och redigera insänt material.
Bidrag till tidningen och tips värda
att be-vakas mottages tacksamt. Vid
insänt material anges tydligt om det
skall återsändas och om namnet får
publiceras.

EGONS FOND

Kerstin Brantryd
(sammankallande)
Tel. 0705 87 61 08

Rolf Heinemann
019-24 07 96

Lisa Ånfalk
Ersättare:
kassor@slagruta.org Åsa Persson
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Red. tackar innerligt fotografer och skribenter
angivna eller ej angivna vid foto/artikel, för
bidrag till detta nummer.

Kalle Hellberg har bojkottats av Ulricehamns Tidning – får inte sprida hälsoinformation
Kalle Hellberg har stoppats från att skriva insändare och debattartiklar i Ulricehamns Tidning. Han satte därför istället ihop
en annons och fick klartecken att den skulle komma in på
lördagen. Kalle fick dock några dagar senare veta att ansvarig
utgivare hade stoppat annonsen med hänvisning till “olämpligt
innehåll”. Tidningen ansåg tydligen att allmänheten ska hindras från att ta del av den kunskap som finns om den trådlösa
teknikens hälsoeffekt.
Så här såg annonsen ut.

Innehållsförteckning i Lasses
informationsmejl 18/11.
Om 5G
Smarta mobiler skadar miljön

Nya stora EMF-studier på möss och
råttor
Forskare kräver bättre skydd mot
trådlös teknik
Om mobilers skadlighet
Appell för att stoppa 5G på Jorden
och i rymden
Massor med video om riskerna för
barn, med trådlös teknik
Den dödliga trådlösa tekniken
Forskare säkra, absoluta bevis för
att trådlös teknik ger cancer
Från vår norska vän
Brittisk minister vill begränsa skärmtid för barnen
Danska tåg har nu mobilförstärkare
”Kan du verkligen bli allergisk av
trådlös teknik”Kan vara ”10 000
kronorsfrågan”
Barn ska inte titta på skärmar i
skolan….
PDF-fil med forskare från Krakovmöte
Jag har skrivit mail till journalist på
Borås Tidning
Och sjukdomar hos små barn bara
ökar
Och lika illa är det för äldre
Vad tyst det är om Fukushima…

Texten ovan med annonsen är 3-4- år gammal men aktuell, tyvärr.
Lasse är den enda yrkesman som jag vet som motarbetar sig själv. Han är numera pensionär men har levt
sitt yrkesliv med Maxicom i Borås som säljer mobiltelefoner samtidigt som Lasse säger;

använd inte mobiltelefoner.

Lasse ger ut informationsbrev via mejl då och då
vilket blir minst en gång per månad. De är mycket
omfattande och innehållsrika.
Jag har följt Lasse redan innan han höll sitt uppskattande föredrag på vårt konvent för många år sedan.
Jag har inte läst allt men i innehållsförteckningen har
jag hämtat ut sådan som har verkat särskilt intressant
för mig.
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Ovan finnere du innehållsförteckningen i han senaste
info. Här kommer lite från innehållet i ett tidigare
info.
Rysk opinionsundersökning om mobiler i skolan
En pilots historia, lektion om EMF
Komplett appell om 5G, till alla nationer + FN, EU,
WHO….
Hälsokatastrofen 5G hotar allt liv
Förståelsen för elöverkänslighet ökar….
Lite aktuell humor som avslutning
					

red

