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Sammanstä.l1d av l,{aJ-Lis Morefors. NUMMEII t l9B1

V.II{Ta]RN Ilin.ran sIÄr,pa GREPPET oCH VI Öusran ER ALLÄ EN TREv-

llc vÅr.
[iLAGRuru r'önluwnnrs rönstir Ånsuörn ÄR ttu DEFINrrrv'r nnsrÄur
TILL rEN 27, 28 oCH 29 MAJ 1981,

nNuÄlurncsBLANKErr rÅn DU r DET trÄR NumET ocn srsrA arwÄr,-

Nrr'TGSDAGEw Än t 5 ApRrL. MER oM Ånsuörnr på uÄsra srDA.

nRon vlrBaRG ocII orro .lötussoN HAR rllr,Äcuar sLAGnurlN nN sÅNg

RrlisjPEKTrvE lrKT, vrLKA DU KAN r,ÄSl r lnr n[n MEDLEMSI]LADET.

vI vILt HÄ IN trtÅnca FL$R BIXRAG rön KOUUA$DB IImDLBMSBLÅD, VI
rRoa ATT DE FLESTA nm wÅcor ATT lnnÄrrt om, sKrcKA Drrr
BIDR]\.G TI],L MAJ-I,IS.

LErF ElIciI IIAR riJTT vÅna syDLrGA BREDDGRÄDER TILL svEG, nÄn

nllr r'önxovnAn src r Drv. PRAKTTSKA TrNG. Rappontnr rnÅu cot-
l,nlmspönsoxuw l{n UNDnR uppTRycKNrNG; mu nnö;irR NoG NÅsoN

ldual ÄN, vr vÄwTAR.

r rET HÄn NUMnnr r'Ån nu ocrsÅ nrr pAR BoKTrps ocn DEN AKTUELIa

unllniusli'önrEc i(Nr Nc EN.

lÅ ststrt srDrN irrrrAn )u ADRnssER ocn TELEFoNNUMMER TrLL
STYITELSIII{.

kigl)LEMSKoRTnN Än xl,^A.na ocl{ sKrcKAS MEr nnt uÄn MEDLI;MSBLADaT.
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svENSKA $LAcRuTllli'önnutllnts Ånsuörr

kommer att hållas på Löts vandrarhem, som ligger ca ] km

från Strängnäs contrum.

Vand.rarhemmst är en stor gammal byggnadr som tldigare &n-

vänts tl}l sJukskötorskebostäd.er. Det llgger precis i en

skogskant och några hundra meter frÅn Mtil&ronr d.et är ock-

så ganska avekilt från annan bebyggelse.

Vl kornmer att ha gott om utrymme då vl får ctisponera hela

vand,rarhemmet sJälva. Officlellt öppnar det into förrän
1 Junl-.

Rummen 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

matgal m. IIlo

Eftersom det lnte finns någon affär i n$rheten så kommsr

!i att handla ooh ni kan ordna frukost eJälva t111 sJäLv-

kostnadsprls. 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 gam-

nal fin domkyrka, blskop Roggss borg och I Mar:iefred Grlps-

hoLns slott necl en av Europas stdrsta porträ'bteaml1ngar,

sma}epårlg Järnväg med. ånglok, ga.mrnalt villbeva.rat statlons-
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hus, ångbåten Marlefred som gör turer
och rnycket annat.

Kostnaden pr bädd och natt bllt JO -
orn det blir kallt ute så värnen måste

tlll Stockholn

5, kr, beroende på

vara l"gång.

Förutom sJälva årsmötet blir det and.ra aktLviteter, natur-
ligtvls 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 tld-
tabeller 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.

VALKOMI\'IEN MF]D DIN ANMJILAN TTLL SYENSKA SLAGNUTEFöRNUTNNTS

FönsrA Ånsmörn. srsrA ANMÄLNTNGsDAGEN ÄR 15 ApRrL,

0_o_o_
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NÅenl rnÅcon rön utc AtT l'uND.uIrA Övtlt 1'rLL ÅnsMöTIET

OCH NATUITI,IGTVIS DINA EGNA IDf!]R OCH FRÅCOR SOM }U

VILL TA UPP.

Svenska slagruteförbundets nedlemmar lir utsprld"dEL

över hela Sverlge, så når vl ska ha våra nöten kom-

urer det allttd att flnnae nånga son får 1ån6 rosväg

och p. g:. E.o det har svårt att komma.

Det skulle var& bra om vl kunde komma p& någon lös-
nlng på det problemet"

- - 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, s&

får vl diekutera detta på åromötet.
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På månqar sätt- vat,ten sLlkes
manu8llt, rYqgen krilkes,
maskiner massan öser
slaqru t.an gå tor 1öser .

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

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

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

Få iir tle sorn förnrågan äqer,
jag till dem alttid säqer
att jag nrYcket ve b

om denna henrlighet.

lv1ånqen mig hjätPa vi11
fiirsöka hål1a klYkan stitl
ingen det här, lYckats har
slagrutan bara drar.

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

0tto Jönsson, Lönsbod,a har författat fölJan<1e dlkt ti11

slagrutans ärar

SLAGRUTAN.

Jag densamma fatlar om

får Jag sanrrna varv som

förra gången, jaq då mätt
konstaterar, det var rät't '

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

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

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

Nu ska jag avsliija I'remligheten

det är clen liIla elektricitetert
i vattenådern i marken

som överförs till 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.

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.

Oenom 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 Inent
vi har gJort vad vl kan och det gllIar han.

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 ha
vl 6 bra, vl 6 bäet, leve oss hurral

7

tt
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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.

Du kaneke 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.

PS. GLöM INTE SKICKÄ IN DIN ANMIiI,AN TILL ÅNSMöTNTT

SENAST DEN 15 APRIL! DS.

0-oc€
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är öppet för dig att delta. 0n detta kan ttu läs ner.l
vårt första med.lemsb1ad.

Tyväm tillåter lnte förbundets ekonomi några subven-
tloner, så du får sJäI-v stå för kostnaden.

L{en om

kan vl
vls få

Du som

det bllr flera eom är lntresserade av att resa,
kanske på nå.got sätt saxnordna roaan och på så

nor kostnaden.

är lntressernd, ring eller skrLv till Yng-ve"

SLACRUTEKURSEN I HESTRÅ 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 förhoppnlngs-
vie, 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.

0-0-
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Den första boken vi 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

Den andra boken 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 bok-
hand"elnt Den kostar omkrl-ng 85 kr.

Ad"resser ti11 o.byrelsen I

Yn6:rre Karlsson Kviststlgen 12, 512 OO Glslaved O171/12678

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

l,'i;rj".1,1s MoreJ'or:s Nyponv. 68 3 150 30 Marlefred O159/tZO1O

Vlviann Lindh, Lund PI 2966t 447 O0 yårgårcta. O3Z?-/Z1jg6

ita}ter. l,Illsson Segeltor:p 269 OO Båsta.d A451/65414

Äxel Pettersaon IIuItav. 26, 51O 52 Målsryd Ot3/4g216
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