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Är'srnöte i ljorås
Under clutrbelhetgen vicl Krid tihinlnelt'ärdsda.g var
lrtedleruntar f'örsamlacie ute på det
ett trettiotal
vitl sjön Oresjö, ,Borås. Det
Almenäs,
rrä.trrrsköna
f"ör
SStr':s andra ärsmöte r soln
da"gs
va.r a1ltså
19Sl+.
2
hijlls den Juni
i\ted]-emr{tarna droppade 1n under torsdag ocl"L l'1er
ans1öt under f'redagen.

Vår rrma.nrr 1 Borås , Leif , stod i spetsen f'ör det
organlsa.toriska. I-lan var assisterad av våra duktiga" tjejer Viviann och Maj-Lis.
llnder f'redag förmidtig gtck man upp i ett skogsparti med omväxlande vegitation, där fitarr undersökte va.tten- ochjorclströrnmar. På ef'termiddagen
Dessa
var det avsa-tt tid. t'ör f,ria aktiviteter'
intressanta
bese
olika
att
ät
ägnad.es i truvudsak
ett affärscentrutrt
tirrg kring Borås. Knalleland
som tiJ-J-drog
platser
oc}. cl jurparken var de
'
sig intresset för Ilertalet.
Vid den gemensalnitra middagen senare på kvä1len,
utbyttes som lranligt erf'arenheter och åsikter
trur vi skaIl tolka våra redskaps utslag på bästa
s;ätt.
llans Larsson och Karl-n llallberg talade om sina
erf'arentreter soln c1e har skaffat slg sedan vl
träff'a"ttes senast.','
-Uftersom vi hade celebert besök f'rån vårt granntand I väster, nämligen Äge Yri, Nannestaclt var
tlan
han s jälvskriven frantme vid bl-ädderblocltet'som
vi
strå1ning
talacle om den elektromagnetiska
jälv
komunderl-uncl
a.lla är utsatta f'ör" Hur lran s
i den bo<lstad
rrrecl att cret inte stod rätt tiIl
inte
Iran hacte. Vad var clet som gjorde att harl tratr
gerrrådcie bra clå han vistades hemma'/ Men när
rrorrr si-tb arbete var bosatt på annan ort återfict<

?:
I

tran hä1san.
Age började att funclera över vaci so.nl kuntlt; vara
att han mådde il-la i bosterden. Det
orsaken till
att det f inns
lan så surånlngom kom f'rant till,
strålning runt om kring oss r som har olika pola.t'ör hans clel.ska denrra strå1nin6; vara
ritet.
är det
pos i&tV't
ladctacl . Om så inte är fallet
Hans för'enödvändigt att man änclrar polariteten.
clrag var mycket intressant. uet förde onbkligen
perspektlvet.
det nniversiella
tankarna tlll
;\11tså att vi på jorclerr lnte är en isolerad del
erv universum utarr aIlt trärr6er 5a'rlnlan. !'öre1äsningen var ruYcket l'ängslande.
l,ördagen ä5nades åt, efter frukosten 't år avklarad, att trndersöka närmaste ontglvnrrrgen på f ör'ekomst av vattenådror och eventuella jordströlrmar.
Vi fick bl a av Yngve i uppdrag a'tt kartlägga
I'örekomsten av vattenströnmar runt ett par större träd.. ffilde.n av rlessa blev så småningom ga-nska
kourpl i c eracl
Skattletning stod ocksä på pro€tranntet. TVå banor
med lika rrånga mässningföremål var nedgrävda'
Detta är, både svåra octr samtldigt mycket intressanta övningar. lJet visatle sig så småningom att
detvarbaraellsomhradelyckatslokaliseravar
föremåletfan.rrspåba-naett.Denduktigavinnarerr
bana två
blev Kar.in. Om clet fanns andra tin5 trråletende
låter jag vara osagt r men ingen av de
hittade rätt var det kända mässningföremälet va-r
placerat.

-jådro6cletlhopsigtillårdmötesför.handlingar''
som redovisas På arlnall P1ats '
octr visade på
f'olke Nilsson' Jönköping talade påverka
durgivnin'
kan
hur vågr:örelser från en "lV
rrgen rrrrd." clen påf'öljande kaf'f'edricknlngen'
rulddagen' Här
Så var ctet dags för clen gemensarurua
bidrog Hans Lårsson nred sång" Vidare hade t'taj-I

Lis och Viviann skri-vet egn€r texter', sorn de f ranrI'ö-r'de i duett, f'ör'utont a1ls ån61en . Vi f år tacka
så rnycke t f'ör det f ina f ranrl'örande t o ch cle glada
texter'na. De våirnde oss och vart ulrpskat tade .

IDf'ter f'rukosten på sörrclag blev det lreurresa för
I'l,erta.let ganska orngående. l)tlt lrade varit, en gemytlig och irrtressant träIf med basta tänkbara
viider i ett naturskörrt ornråde. ,t'Iera nya bekantskaper hade knuti-ts och vi var helt på det klara
igen.
urecl att träffas
När vi skildes var s iktet inom Sverrska Slagru.l;e 1 ö r'bunde t ins tii 1 1t på Mora-trakten i sept.ember.

VäI rnirtt då M
(J

0

Ilftersonr det inte tldigare
i år har utkommit
något lleril-enrsbl-a<l , har många av uredlemmarna
varit undrancle över hur stor medfemsavglften
iir f'ör 1984. Den är oI'örändrad 50 kr.

l)e sonr har glönt att betala rredlemsavglfterr
kan 1ämp1i-gen använda nredsända' inbetalningskort. sSJ,':s postgiro är t+l 28 .95 2.
Den sonl önskar Leif Dnghs rapport:
Dektering
vattendraqt
av utrderjordiska
kan l-res'bä1la clenna
via postgirot.
l)en kostar 30 kr. I'orto tiIlkonrrrrer nred 6r5O kr.

Du byter adress, nrecldela cletta då dir:ekt
titl V iviann. lton kan då håIla vår rned1emsregister aktuellt.
Om
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Vi bänkacte oss kring ntatsalsborden på Alruenäs
icusgård. 5olen skan .Ln genom {'önstren och det
var genryt 1i6 s tänmning .
Karl Andersson' som är clukt'ig att föra klubban'
blev vald att 1e<ia tör'handlingarna'
några
Ärsrnötesf'örhanclllrtgarna avwerkatles utanverksamctilcuterades
clo
ck
ioner
,
längre dl skus s
blev
trete. i. nrinare lokaia outråclen. Irrgenti-ng
på
nytt'
frågan
upp
ta'
får
bestämrnt, så vl

I

Vi skal.l i I'ortsättningen ge ut två stycken
för fyra' som vi
I.{edlenrsbl.acl per år, i stället
tidigare.
hade
I{östnrötet l september btir i l{oratralcten och det
ser vi franr e[rot. Dalarna är Ju al1tid attraktj-vt
siner kloka
Stig Antlersson och I''laj-Lis fårslå
plats '
trevllg
någon
tritta
lrrrvtrden itrop ocir
hacle ett lnlägg på övrlga frågor
Kajsa liallberg
roti, .ru,t vä1digt intressant. llon läs te upp ett
sammandrag av en artlkel ur Engelskat slagruteKajsas santutandrag finns här
f'örbunclets skrift.
i t'ledlernsblade t .
pga
Yrrgve .b'arlssorr avsacle s i-g ordf'örandeskapet
job"b
tar
cevj"la
llans
ti11''
att ticlen inte räckerrrclen
avtackastore trövdingentr
mer tld llumer. Ilan,
och Vivianrr ell
Maj-Lis
av
flck
och
cles senare
incllanskrucl , som tack för det stora arbetet som

Slagruteförhan har lagt ned på att organiser
bun<let. Ytrgve flcl en 1ång och varm applåd'
Dn
Årsmötet utsåg en styrelse på sJu personer'
konstitue*
utökning med lvå leclaunöter. Vld sitt
tiII rry
rande samntan'tråicle utsåg man Göran Frantz och
ordf . TiIl sek valdes Birgitta lJengtsson
kwar som kassör är 'Vivlann Lindh'

5
Drr eloge tl11 Leif' Josefsson, som hade ordrrat
samrnankonsten på en så naturskön plats och a,l1a
'byckte att Almemäs var toppen.
,l
j

t:

IIälsningar från

:rl

4.

W.t*zta
I
!

l

ii'l

SS!':s styrelse

(

I

I'ör'lrr"k"amhetsåre't

1gB4/85'
t:

.t

ordt öra.nåe

rll

Kas s ör
t:

:t:

cåraå !'iantz

::,i

Vårgårdä

Tel a322/2o3
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IIRI'rISH SOCIE'fY OIr DOWSI'RS Joirrnal'nr 2OZ clec -ö3
'Iill 50-års jubilååt i Oxford förra året kom
deltagare från hela wär1den
En av talarna var Inge Brown från USA. IIär är
hans tal l- samrnandrag.
flans mor hade efter sin pensionering skaf'fab
'l'yskland, där hon hoppasig ett d::ömhus i södra
.j-, 'Iugn.
och trarmoni.i Hott
rJes' få. niju,ta,;åv; l-ivet
käncle emellertid att truset var ful1t av ohälsosarn strå1nj-n6. I 'I'yskland är naturläkare - och
andra väJ. rnedvetna om sådan skadllg strålning. Då
en apparat
råder man sin patlenter att installera
som"e1lmlnerar strålningen. Browns mor hade inen sådan. Indlkeringarna av strålningen
stallerat
var borta. I"lon blev ernellertid allt klenare och
" kätrdel r lg "fuilt<our1J-gt'' kräf t1-ös , trots att hon åt
vitaruiner och mineraler. I-lon försökte också ollka
terapier. rngiååtirlg' hJä1pte.'' rr.g" åiowh ri'u*äae
besöken hos henne, då han.upplövde det som om
hon stal a.11 energl från tronom.
't'illbaka I USA efter ett besök hos sin mor, då
Irr6le, Brown f'örlorat sin energi åkte han till
Denvil]- i Vermont center för amerikansk dowsingvetenskap. Han.studeracle böcker I blbloteket
och gick sedan i dowgingskola. LIan lärde sig
mycket onir strå1nln6 octr energier från va.tten- octr
jårdströrnmar osv ocll trur dessa fe*omen påverkar
människor, dJur och växtlighet.
det
Hano läste också om den mänskliga auran
perDn
s$uk
oss.
ömger
som
skyddande energlfält
strålningszoner
Oträlsosamma
son trar en tunn aura"
påverkar a'ra.n så att den krymper kom han tlnderI'und tned.
I{an l-ärcle sig också ollka metoder att ta bort
Dn metod är att installera
ohälsosam strålnlng.
en apparat, €rl annan är att clra en koppartråd
runt truset nted en öppning på ca 6 tum mellan
ändarna.. Inge Brown nämner också samna metod' som

v
Ali l'{e116;år<J.en redogjort för"', att sty'ra bort
s bråJ.ningen genorn abt sticka ner t ex svetstråd
i stt'ålnings lin jerts t:entrum' i-rtanf ör huset. Att
anvätrda err ilragrretretnas har säkert salnlna effekt
säger harr viclare. llnligt Inge l-lrown så är det
absolut enklaste sättet, oc}.' vlrket 1är fungera
ofclbart, åt1; be en btjn tf if ruantror på' llan'
beskriwer sin bön så här: rrGode Gud befria detta
hus från. skadli6 strålning J- Jesu Krlstl namn
så längb <let är bebottrtoctr bedan tåcka t'ör det.
Inge Brown säger att det fungerar varje 6;ång.
Att huset blivi t rent från stråJ-ning kan checkas
nrecl clbwslnginstrurne rrt, t ex slagruta.
När Inge lJrown besiikte sin utor i Tysk.land ötrskade
pröva sina nya rön. Itan säger:
tra-n natur'llgtvis
rrJag var anåTel.ägen att visa nrin mor hur horr skulle
få ar-rran att öka i orrrfång för bättre l.ä1sa. Jag
försökte fitrna hennes aura men. kunde lnte f inna
rlen, Jag försökte även med, ltetlnes man men med
Jag f örsökte åiven ned mi€ s jälv
sarnrna resultat.
aura var nrycket tunn. Någonmin
att
fann
octr
tog hel,a famil jen med mlg ut
ga1et.
Jag
var
tin6;
J,6ent'ltlina föräldrasiaura
försökte
c,tch
ur' huset
ntirl återkom och trlev
borta,men
var f'ortf'a.rande,
nornral. vi drog,då bort'a1:La elalrparatår" inkl
i
derr apparat sonr,e1-irninerade strålnin6leh.'
Nu återkorn mltr aLrra och blev ,r,r"n,"i-' och l'ortblev
så fijr warJe apparat 1i satte, in igen, ,Då,vi.
satte lri ellmindrlngsåpparaIeå kryrnpte auran'J-gen.
Vi hade 1-trnnt brsaken. Vi testacie oöh om ig:err
nrerl sanlma resulta"t. 'fyctllSen laddacles elinine*
ring;saptr)araten upp mecl förödancle effekt på den
mänskliga auran. Nu drog Jag nyttå av vad iag
1är't nrig. vi s täcla<le huset f'r'itt från skadlig s trå-lning genolrl bön. Det fuugerade och I'amlljens
aura återkorn gradvis .dag,för dag.. l'lin,qor !tS{
ttl,g:l
hälsa. och llarmoni. Jt€.fel.:
,,flterf{!t
var
min
min,gnerg!.
st+l
inf e var hon,som
.?El
'aura,'
gi"rqä
1örloracle
egerr
,"liå iLrarttus.' "
"on,
){
'; )
såriunandraget'
:
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KvistsLigen 12
1 Yngve Karlsson
Väg 'Z
2 Bengt Hugosson t{eins
I Maj-Lis Morerors

; H[IH::" il,l'
6
7
B
9

Axel Pet.tersson

Hulbavägen

uuj 00

714 00

,

Lillebäckegatan 24
Strandväger' 2 Nittorp

'oB/194 19 67
Kopparberq A1SO/120 2t

t:"i

:;; ;: ;:H:""tt
264 00 (rippan

i::"!,:rt
04"/4,1

e1

Uddevalla O522/7O7 ZB
uA
tt51 72 Uddevalla 092?/174
5'
t10 90 Limnrared Otz'/7t9
B2O

06
26 Marmaverken 0270/4'1

661 00

o53t/650 48

SätFle

661 00

AfLonbrisvägen 11 C
21 Thage FalkersLedb
LagmansgaLan 10 A
22 Elin Nilsson
Pl 5605
21 Gunnar Ros€n
Skarpövägen 55
24 Brj.tta Sveclenänq
Råbäck 1129
25 Axet Nilsson
Smörhöga
26 Rune I'lattsson
Södra Jordbrov 18] ltr
27 Eivor Melin
Haugenlia 22
28 Per Waldal
Henriksdalsringen 71
29 Siv Palmberg
lorggatan 4
)0 Bror Wiberg
18
tl AIi Mellgården Förrnansvägen
Byggmästaregatan 19
12 Otto Jönsson
ll cristina ösrrund yLterväsen 9

ooll"t"l'0"""'

l::"Jil::tustavsson

06'1/6'4
'4
ItJ/492 16

451 71

2:1

Box 2]
1B Ingegerd Pettersson
Grunnerud 5575
19 Bror Johattsson
Gnunnerud 5575
20 BritLa Johansson

1

96

19'l 78 Sollentuna

:::^;"u"""ns
(anlavägen

Vårgårda Ot22/2tt

510 52 Målsryd

26

ili:-

14 Elvira Johansson
15 Alma Gren
17 Karl Anrlersson

Gislaved

1B

044/74 50 68
291 65 Kristianstad

Leif Engh
:":^"^ 6L
Lars-Erik ÄsLröm Kavallerivägen
8)72
Birgitta Bengtsson BäckLorp
t-":t.i:':,
10 Karin Harlbers
.,ä- B?
vas

i; lH::"::':;::"'"

OO

St71/126

'

:.".:tl"
451 61 Ud<Jevalla

ostt/6to

40

O522/J'9

59

0]041651

81

t92 l5 (almar
tt{O 74

n'iälteby

112 00 ')altsjö
690 10 ÄLorp

140

Boo

OS/115 21

'1

l;rimslöv

5? ltanden
1)6 '2
Norge
2020 Skr'dsmokorset'
08/714
'ltrcka
1l'l 12

8l

41

37
11) 00 Sultsjöbaden 08/717

66

151 lr7

Sörlertelje

g75t/651 9tr

280 7U Ldrrstroda

'r'onrorlll;::;:""t"'
721 4:'

.lh*Lerås

s21/11 48 26

Lri

J6 Iorsterl Sötlcrlutrrl
J/ lnaer Bonsdorff

V;rl
K

lcrt;Lt:tlt r;qi.rLlrt

lubbr,äqerr

Backvägen

41 Lars llenriksson
lr2 Bril-t- Holmqvist
43 Folue Anrlerssoir

I rärrqvägen

f ranLz

tlLmarksvägen

1B

Vänga
1

112 u2 väx.iö

1

5multrorrvägcrr )2

]]1 00

Blomstervägerr

681 00 Krist-irrehantn
447 00 Vårr;årda Ot22/7-oi

KvarngaLan

45 Inqegerd 0i:Lsjö

Vantgatan

45 Lasse lloll

Fack

st.en

5

'l 1

lB CurL .lohansson
]9 l'lona Stenberg
40 Lei l^ losefsson

41r Görarr

Suntf:;vlll 060/1) 9t 67
052
'tl DanderYd
1tl2 11
B?.O 75 Harnrånqer
oe0/11 01 J?
902 ]'l l.hneå
511 00 Frisl-ad Otr/6BO 12

7

1B

'l 5

Värrranto

2A

790 40 Vejan

67

4? Adoll 0rrmalm

Puol Li.kasvara

792 OO Gällivare

4B Dagrnar NYst-rö

Storqat.art

114':5

49 ösLen l-irrrivall
50 Jan l-undgren
51 Bengt l'.li lsson

Brctlö I

52 LennarL lidfors
1l 5l-ait'an Lirrd6rr

Spelrnanshöjden
Snredjegatan 1B

94 Jarr'-Rune Liddn
55 Gunnel Heliström

Farfars 2llB
Rinqargränd 7
Yl-lervägen ]A

96 Clas-0loF Ylivainio
57 i'lärt.a tlel lst.niim
58

Kalle

Bekkhus

29

'l

179"1O

1

Storvretsvägen 75

Ringarqränd

ox

Stockholm

465 00}lttssebro

Lcgendvägen

tf

JärfälIa

142 00 Trångsund

B

172 41 SunclbYberg

1B

802 22 Gävle
880 l0 Nlstiker
779 00 5kinnskatteberg
981 41 Kiruna
779 00 Skinnskat-teberq

1

Järfälla
2) Ljusterö

175 02

2051

180

ik

59 Hans Larsson

Gärdsv

60 t-larry Andersson
6l Folke Nilsson

Äl oppr:

62 Bri.t ta ['ersson

Grevvi

6-J i.iei:.ie jkrlncke

Ape-l.oaLan

64 fli-ornor l'li.l ssrrn
65 5t.iq Artderssr:n

4rt-orosqaLan

66 0tr,o llirtqe[ors
6i Vivecka SLuredot-Ler

Pt

Ärby Soldat.L. Alsike

59? 5't JönkiiPing
7ez o,9Jora
826 OU Norrala
741 00 l(rr i vsta

58 Dag Landvik
69 Edvirr PeLlersson

Skogvaktarväqen

111 50 Saltsjö-Duvnäs

Landalaltergen 26

V

411 29 Göteborg

70 GInqrid Elvebcink

PeLLerlundsgaLan

29

1tt

71 5ture Rar-rtraII
i2 Sven-Olof Viklund

SarhoI

7l

tdebyvägen

Dan Bergcus

7li AncLt.e l-ttnrllltlrrl

?4

41tt 56 Göteborq

748 22 Bälinqe

Gröna GaIan

5!2 57

6

lvägen t2
1l A

Movägen

14

pZfV -

'!tl

1207

llurnlegaLan

JönköPjnq

260 91 [röslöv
602 15 NorrköPing

17-

L3-(,

f -,

28 UPPsala

270 57 Kivik

9i1 t9 Skelelteå

10

5115

Alkot.t.sgntan

1

860 11 Stöcle
9910 50 Vikinrlst.ad

Blj/9lt

61

kl

Qut yg
75 Åge Yri

/ {o)6 '??
./-"00?{ Mårvägen
9

Vf PO

2020
178

NannesLad Norge

)1 Helsingborg
O471/1ttO t'
362 00 Tingsryci
8'lo 25 Ashammar 0290/540 46

76 SidrreY Grahn
7? Bertil Persson

DrotLninggatan

78 Artur
79 Rune fnoksson

lt fskilsLuna
Rosenv SkravsLa Gillberga 6t\
792 00 Mora
Hållandsväqen 1B B

FYhr

B0 Lars MarLinsson

Pl

22to

PI 528

A

81 Harald Karlander
82 Bo HenrYsson

Storgatan

B1 Aqnes Blomberq

Johannedalsvägen

85 Birger Holmgron

Äsvägen

86 Ingemar Wennström
87 Utla örn-Sjödin

Angel.holmsvägen 77

Carl-Axel Lind
89 Björn Kvoch

fnsittarvägen

BB

90 Bengt österdal
91 Ulla-BriLL DrougQe
92 Viktor Olssotr

9] Ellenor

Jonssorr

94 lngemar HdnrYsson
95 Verner Nilsson
96 Per-Göte Lundborg
97 Per-0lof Fogde
98 Gunnar Lindblom
99 Gunnar Andersson

541 50 Skövde
'791 61 Falun
702 t]1 örebro

50

Malmbacken

1
1

P

Silarrsvägen 84
5

1 7tr

Edinsvägen
Karlberqsvägen
PLåtverksgatan

52

89

]

Åkerbacken

810 40 tlede,sr-rnda
112 00 Laholm
12'l 10 Johanneshov
112 49 St'ockholnt
'l ]1 45 Nscka

Xlt tU Stockhol;
124 74 VäsLerås
921 00 LYcksele
864 00 MatL[ors

Box 51
Pl 4047
Andvägen

.2r2

284 00 PersLorP

il; ;;;i4# ,,:L/#!:1,

1

Alkot.LsgaLarr '1

590 50 Vit<inqilad

Krokgatan 4
Borgmästergatan

622 AO Ängelholm
521 00 Falkenberg

9

510 52 Mårdaklev

fläckaholnt
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Märket., soIIl f inns på t'leUlernsbladets omsLa61
är SSIr:s nya törbundsmärke t tyg' Det är a\rbil.{at i naturli65 s torlek '
Bottenf ärgen iir blå, texten i silver octr i
övrigt guld-\ och gult. Irlärket ltostar endast
i'
ki' 15 + l;9t-t ti11 Porto. t-lJbestä]l-ercnkrast
genorn att sätta in sumtnan på vårt postgiro'
I

-_
redan trar sett, kommer
höstmötet att för1äggas tj.ll
Som Du

I{0}{A.

Tidpunkten kommer broli6en
att bli vid veckoslutet 1
vecka 3'7 (14 -16 sept.)
Boka p1ä.rna in denna helg redan
nrl . Det kommer inbJudan oclr
rner informatl-on unrler augusti,
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