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svENSKA $LAcRuTllli'önnutllnts Ånsuörr

kommer

att hållas på Löts vandrarhem,

som

ligger ca ]

km

från Strängnäs contrum.
tldigare &nvänts tl}l sJukskötorskebostäd.er. Det llgger precis i en
skogskant och några hundra meter frÅn Mtil&ronr d.et är också ganska avekilt från annan bebyggelse.
Vand.rarhemmst

är en stor

gammal byggnadr som

att ha gott om utrymme då vl får ctisponera hela
vand,rarhemmet sJälva. Officlellt öppnar det into förrän
1 Junl-.

Vl

kornmer

är enkLa och där finns 2-r 3-, 4- ooh l- bädds rumt
så vafuoöJllgheten iir gtor. Flera mindre kök och ett större
finns tl1l vårt förfogande eamt samllngsrum, en stöme

Rummen

matgal m.

IIlo

Eftersom det lnte finns någon affär i n$rheten så kommsr
!i att handla ooh ni kan ordna frukost eJälva t111 sJäLvkostnadsprls. Lunchen kan vL kanske göra på oanrna sä.tt,
eller om vi kan komna på någon &nn&n 1ösnlngn Mlddagarna,
2 st, kan vi beställa från ett vårdshus som d"å kör ut naten
tll-I oss. Det koetar ca.!5 kr pr mid.dag ooh består av vEIrIn-

rätt, sallad ooh drlcka.
Vid ankomsten på fred.agen så bJuder förbundet på kaffe
eller te och snörgås.
VlIl d"u ha någon anhörig, vän eller bekant med, så går det
bra. Det finns en hel d,e1 sevär'L , i Strätrgnäs t.ex en gamnal fin domkyrka, blskop Roggss borg och I Mar:iefred GrlpshoLns slott necl en av Europas stdrsta porträ'bteaml1ngar,
sma}epårlg Järnväg med. ånglok, ga.mrnalt villbeva.rat statlons-

2

hus, ångbåten Marlefred

som

gör turer tlll

Stockholn

och rnycket annat.

pr bädd och natt bllt
orn det blir kallt ute så värnen

Kostnaden

JO - 5, kr, beroende på
måste vara l"gång.

Förutom sJälva årsmötet blir det and.ra aktLviteter, naturligtvls vattenletnlng, men vl planerar också lite annat
som kan vara lntressant.
Dessutom en överraskning son lnte avslöJas fönän n1
kommer.

Tågförbind.erserna rned. strängnäe är ints vad. d"e borde v&?B.r
Det flnns bra förblndelser med SödertålJe och d,är kan vL
hämta do som vä.lJer att resa ned tåg.
Ett annat alternativ är veckoelutsbuss, de är l"nte så dyrs
att åka ned, och går ganska enabbt.
På Järnvägsstatlonerna kan nan få resebroschyrer ned tldtabeller över veckoslute- och snabbussar.

Är det någonting du funderar övar angåend.e resa eller
några andra praktlska saker eå rLng och fråga.
Jag hJälper gärna ttll med eamord.nlng av resor. Det kan
vara svårt att nå mfe (MaJ-Lts) på tetefon ibland, ring
då tilt Yngve elJer Viviann så kan d.e lämna besked. om
var ni ka.n ringa för att få tag på mig.
DIN ANMJILAN TTLL SYENSKA SLAGNUTEFöRNUTNNTS
FönsrA Ånsmörn. srsrA ANMÄLNTNGsDAGEN ÄR 15 ApRrL,
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Svenska slagruteförbundets nedlemmar lir utsprld"dEL
över hela Sverlge, så når vl ska ha våra nöten komurer det allttd att flnnae nånga son får 1ån6 rosväg

och p. g:.

det har svårt att komma.
Det skulle var& bra om vl kunde komma
nlng på det problemet"
E.o

p& någon

lös-

- - ska vi bilda lokala förenlngar för ollka delar av
landet? Ocli att förbundet etöder förenlngarna?

-- ska nedlemmarna sJä1"va ordna så de kan träffas ändå,
beroende på var de bor'i
-- ska förbund.et ookså ha ett etort höstnöte, för alla
medlenmarna?

Vi har fått tn ett förslag på bra mötesplats som
l-lgger utanför Kopparberg, det ör en stug- och
fritldsby som heter Gillersklack.
-- elLer, om vi ska ha höstnöte, ska clet förläggas
ännu 1ängre norrut?

Ja, det är några frågor som Xu kan fundera på,
får vl diekutera detta på åromötet.

s&

NrJ NrinmAR s iG vÄnNN 0[H riinmonL rG[N
EN sxiitrt s0tvrwrAR. .rA,nuR xotut'mrR s0i'rmÄnrrrrs
vÄorn ATT nr r K0rvrwr[n RTGNET ATT sin-sår'r spii
I RACKTN tLLIR t(i]wttvrilt 50LENS Srn,fiLnn ATT trrnmn
0ss?
0ss
vAD r][T srÅn vÅn GAnLA 0lnlTycKTA
B0ND[pRAKril(A rLLIn vriDrRB0KIN S0rvt DrN rivirrr xÄlLiis
Biin:nR mr-D vÅnuiionrT.ApRrL; rNTRÄiinR rN vnnM uirr
TONR ViJNTNLIK UNDIR riJNSrN OCH ANDRA TRIDJIt]tI-[N
KAN tvtAN [rristnru snNrr]t vrirurn KALt-r 0cl-l
?!ry!A f'1.4NAD,
RIGNIT
V^t)rN UNDIR t][N SISTA TRIDJIDTLIHT.PIT_irrr iÅi
ANRir riJL.:rN TN TORN JUNi.D[T FINNS S.I<. MINXiS-'
DÄGAn riin Dr.01rKA nÅrunDIRNÄ,snt't-iilLirn DrN
cAt'ILA
ALTVIANACKAN.I ÄTCrRTDAGIN ÄN rrrr AV NPRILs r,i,iriX;;A,;..
OTq DI T RIGNAR DINNA DAG,.HAR TVIAN ATr VrirVrN
IN IORR
S0fyltytAr?.0l'l l"lAJS nÄrunns vÄnrn srÄn DIT SÄ HÄn,
nrär,rÄn
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DIT I'IYCKIT 1 lvlAJ'Bl IR DET LITt RtGN I SIpTttvtt][R
0cH rvrinr om. p A vÄ r rrAJ r Lil:rn rrv ioÄn JUN r . m;inx.
DAG.D[NNN MÅNADi BL A DTN 1 JUNI. PHILIPPUSDAGIN
(ruunrnn vALronc). rRr
-ruÄrrrn-iuÄr ö;NNA DAG
Dr rR[ ruÄnmnsrI rrrenÄr
urcön rrllsÄi'rr,rÄNsr,]flrrn'nr
PIILIPPUS NATT DI^S.K.ItLUDDTNTiTTIR'" VILKA ON ÄN
gJu,uiirrs ÄsNnru oÄ BLrR ori ETr FRUKTBARi cärr Crjrr
ÅR.0rur

Drr r?[GNAR..pÅ xnrsir

HrryrryrrlsrÄRDSDAc-snöÄÅ

DrT oÄrrn rrirsrsxilnn.rLil:rR pÅ fnr-vni r,rÄi irv vni
I'jNI,K0r'vilvr[R :-iANN0LIr(T tN VÅr s0ry]rulAn.ÄsxR I JUNI
i{,{NAD B/irJAlt r N RTGNIG S0l"lflARrtvlfN tN RIKLIG SXi;Ån.
K0rvrwrtR Dt r nIGN pÄ rvilr]s0wrwlAn' Än DtT nLriin i,iNGVÄn
EN AV MiJNr. DAtI. iiN D[N B JUNi OtVI D[T REt]NAR D[NNA r r.
DAG'K0tvltvlt-R llIT ATT nIGNA I rYRA VtCKuti. JA,DITTA
VAR tIT LiTTT UTDRAG OIVI KOIVITV]AND[ ViJDEII. iNö'i rJrrrr
s0tvl vILL. Orvl uÄnn DJUnS BETttND[N riNNS Ur.-r ocr<iÄ
5F.R,S0rvr rAr-AR 0rvr iluR vÄnrRLil(rN sKA BLr.
llSrrlg!r
TEX. I]tT 5AG:J ATT OtV] SKATORNA BYGGIR :JINA

IR sul"vttvrARIN RIGN IG, wrtN ByGGIR..DI r_Äir, PNru-UUår,
AR IN
vAIKtn :]0wilvtAn ATT VÄrurR.On cnöruciit_tttcrl\s'L_I\ir*;lrr
L-lrc r,:n nA KAN rvrAN vÄrurn t,TT vAcKIRI vÄnrR. sKnIKtR
riAN niinrirnr niic r, JA nÅ sKULLI D[r BL r oviiöe R 0ar]- '
t\[Dtltniinn. sÅ l-\ sUrvlmrnrNG AV DrTTA
srrR"v;ii'niT
BL

t][T SKA RTGNN PÄ rÄTCrREDAG, SKATORNA BYGGA_ruÄNN
fVIARKtN NCII ATT GNiJTNiJL- INGIN HAN ONT I HAL
S[-N ! ! ! !
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to

0tto Jönsson,

Lönsbod,a

har författat

fölJan<1e

dlkt ti11

slagrutans ärar
SLAGRUTAN.

På månqar sätt- vat,ten sLlkes
manu8llt, rYqgen krilkes,
maskiner massan öser
slaqru t.an gå tor 1öser .

Jag densamma fatlar om
får Jag sanrrna varv som
förra gången, jaq då mätt

Alfa kan bli brunnsgr:ävare
nåqra blir fotbol-lst,ränare
inqen kan bli slaqruteman
utom den som kraften vann.

FaLtar Jog i klcrckans kedja
går det ej att uret hejdat
[y oen pendlar franr och åter
över åclern, kanske gåtfullt tåt'er

Denna

kraft, en qåva är
inqen detta inlär
utom den som känsel har
känner var ådern drar.

fvlecl

åt detta skratbar
slagrutan i händer fattar,
nren cjen stilla står
lnget utslag av den får.

ilver femtio år har 9ått
sen jaq Provet fått
av en qilrnmal slagrtiLeman
Bengt H. hette han'

Få iir tle sorn förnrågan äqer,

Nu ska jag avsliija I'remligheten
det är clen liIla elektricitetert

lvlånga

jag till dem alttid
att jag nrYcket ve b

säqer

om denna henrlighet.

mig hjätPa vi11
fiirsöka hål1a klYkan stitl
ingen det här, lYckats har
slagrutan bara drar.

lv1ånqen

Vissa varv klYkan slår
sen den orubblig står,
råiknar d jupet ti ]l ådran nar
sen går den inte mer.

konstaterar, det var rät't '

slagkäPP letas vann
jag även detta kiin,
åeÅ metocten är e j el'f ektiv
bara denronstra biv.

i vattenådern i
som överförs till

marken

slaqrutebarken'

VillkoreL är dock detta
personen måste ut'r'iåttat

överföra medlet som
utgör en stor rikerlom'
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Ilror Wlberg har bldraglt ned" nsd,anstående sång ooh har
lovat ertb sjunga den med oss på årsmötet.
tt@.
Melodl r Papperopolkern
1. Svenska Slagruteförbundetr vi är numro ettt
vl Lnl fraru en skvätt, vatten ganska lä.bt.
Får vl bara hål1-as tar vi säkert fram en flod-t
vL har kraft utl arm, vi har också mod.
Kära vänner, aIIa känner
hur det rycker utl våra årIIlåTe
Det flnns nånga andra som eJ kan vad vl förmår.
Rutan o1&r, rutan slår, slagrutan den går.
tt
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tr'lora såitt att hitta vatten har vlr aom nl vett
men vi lär eJ ut, någon hemlighett
lfall våran vlsa kommer till en allnänhet.
NeJ vl ska, som vl- B&r hålla tyot med" det.
Kära vänner, alla kiinner
vL Ju Leif vår upphovsman och honom
kan vi taclca för att vJ- har blldat vårt förbund.
Och han åir, I vårt gängr Iledorsdoktor Engh.

att vl- tog kontakt med Leif r på hans invlt
har vl kourmit hlt, elagrutane el-l-t.
Slagruteföreöket på Gotland var Ju hans.
Vat.ben fanns, någonstans och vl flck en chans.
Kära vänner, alla känner
det flnns vattenr men för kattonr lnget
säger att nan hittat det eom Lel-f tänkt slgr
vi har gJort vad vl kan och det gllIar han.
Oenom

4. Slagruteförsöket blev så trlvsamt och så glatte
d"et beror vä1- pår dcJ och meJ för att
alla var eå trevll-ga, kamratskapet var gott.
Man förstått, att man nur nya vänner fått.
Kära viinner, alla kännert
att vi hör tlIls&mmåna och en såd.an
ytterst f1n gemenskap kan blott 'rslagrutarerr
vl 6 bra, vl 6 bäet, leve oss hurral

Inent

ha

I
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Jag har anat att d.et lnom förbundet fLnns d.e som kan
rrllt€rr mor än leta vatten med slagruta.

Det vore en t1119ång för förbunrlet om du vll1e dela
ned. dig av d.Lna kunskaper, Det flnns t.ex. flera som
vet var vl 13te bör stäIla sängen om vi v11"1 mÄ bra.

Skrlv ner några rader tlll nig, MaJ-Lls, så ska Jag
försöka sammsJrfatta.va.d förbunde'b har för resurselr
När allmänheten, så snånlngom, komrner att få kännedom
om förbundet, så tror Jag att det flnns nänniskor som
kommer att ta kontakt med oss för att få hJälp och råd

I ollka saker. Kanske någon medlem vlll veta mer om
det du kan, då skulle det kännas bra att kunna hänvJ-ea
ttll någon l"non Juet det området.
tycker att det är svårt att skrl"va om d.et,
ttå kan du ookså ringa till mtg, eller att du berålttar
det när vl träffas på årsmötet.
Du kaneke

PS.

IN DIN ANMIiI,AN TILL ÅNSMöTNTT
15 APRIL! DS.

GLöM INTE SKICKÄ
SENAST DEN

0-oc€

E

NGULSKA'' SLÄGRUT }-:FONB UII'NT

S''

JUST LEUM

är öppet för dig att delta. 0n detta kan ttu läs ner.l
vårt första med.lemsb1ad.
Tyväm tillåter lnte förbundets ekonomi några subventloner, så du får sJäI-v stå för kostnaden.

det bllr flera

är lntresserade av att resa,
kan vl kanske på nå.got sätt saxnordna roaan och på så
vls få nor kostnaden.
L{en

Du

om

som

eom

är lntressernd, ring eller skrLv till

SLACRUTEKURSEN

I

HESTRÅ

Yng-ve"

den 22 - 2{ aprll

är fullbokad., Det vlsade slg att d"et var många son vllle
var& med-. Du som lnte anmäIt Di.g, men som gärna skul1e
vilJa vara med", kan kontakta Yngve. Det kan eventuell.t
bll något återbud och då bll, någrin p).ats ledig.
Mon vl kan lnte lova bestämt, bar& k&nske...

-o

Vt håller på och tar fran ett tygniirke, son förhoppnlngsvie, är klart tlll årsmötet. Där får du då möJllghet
att köpa det, sy-fast på k16der o s vr och visa att tlu
tl1lhör Svenska Slagruteförbundet.
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SOKTIPS.

Den

/'

'

rekommendorar heterr

JORDSTNÅINING SOM SJ{IKDOMSORSAK

ooh år sKriven av

T.fl. Feltonen. Prlset ca 4o kr.
Don kan bestä1l"as hosl Vattumanneng

Sokhand.el-

Drottninggaten BJ
111 50 Stockhotrn
Tol.r as/1o 9() 15

är skrl-v6n av en finsk läkare som heter
Rnunl-Leena Lulcanen. Tlteln iir ttlEl FINNS fNGAN DdDtt.
Den fJ-nns att låna på blblioteket och kan köpas i bokhand"elnt Den kostar omkrl-ng 85 kr.
Den andra boken

Ad"resser
Yn6:rre

ti11

o.byrelsen

I

Karlsson Kviststlgen 12, 512 OO Glslaved O171/12678

liengl; Ilugosson l{elns v. 2, 291 65 Krj-stlanstad 044/24506B

3 150 30 Marlefred
Vlviann Lindh, Lund PI 2966t 447 O0 yårgårcta.

O159/tZO1O

ita}ter. l,Illsson Segeltor:p 269 OO Båsta.d

A451/65414

l,'i;rj".1,1s MoreJ'or:s Nyponv. 68

Äxel Pettersaon IIuItav. 26, 51O 52 Målsryd
.

'.--- . '.',

.,.'.

,

-

,:;"',-rr:-i:-::*,T::"

1

O3Z?-/Z1jg6

Ot3/4g216

