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Den här gången får Sven Karlström från Gotland pryda
vår första sida, fotograferat av Jenny Fransson.
Egentligen borde han ha haft den stora ordförandeklubban i handen som han förärade Slagruteförbundet, men
det får bli en annan gång. Att han är en hejare att jobba
i sten syns tydligt här när han visar oss två nytillverkade
kopior av några stenyxor från Gotland.
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Stenletare igång
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På alla möten så finns det ju många av Er som brukar ta
kort, både med vanlig kamera och även med digitalkamera. Vad gör ni med dom ???
Men ack det är alldeles för få kort (nästan noll) som ni
skickar till mig för att jag skall kunna ta in dessa i tidningen.
Det är mycket trevligare om en artikel kan piffas upp med
en bild både här och där.
I nästa nr. kommer vi att utlysa en fototävling - så börja
redan nu fundera på vad du kan fota och skicka in till
redaktionen.Temat kommer av naturliga skäl beröra vårt
arbete med slagrutan - i naturen, i hemmet etc.

Höstmöte i Bogesund

13, 14

Gravhögar

15, 16

Publicerade författare i SLAGRUTAN ansvarar själva för innehållet i sina artiklar. Redaktören förbehåller sig rätten att korta och
redigera insänt material.
Bidrag till tidningen och tips, som är värda
att bevakas, mottages tacksamt. Vid insänt
material anges tydligt om det skall återsändas.

Den här upplagan trycks i 1000 exemplar

Jag vill gärna passa på och tacka alla som har skickat artiklar, skisser och även bilder till mig under det gångna året.
Fortsätt med det även under det nya året, det är ju så
mycket som händer just nu.
Obs. bara att jag nu har ändrat min mail-adress, allt för en
bättre service framöver.
Till Jul önskar jag att ni alla minskar på dom materiella
presenterna och istället plockar fram hjärtats ljus.
GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 2006
önskar er redaktör
Rolf Heinemann
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En bra bok
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Nu är det dags att hjälpa valberedningen:
Benny Karlsson
Britt-Marie Lundgren
Irene Djärv

0325 - 760 14
0325 - 61 11 27
018 - 38 40 13

Motioner skall vara styrelsen tillhanda
den 1 februari 2006.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Nu har det långa mörkret kommit över oss. Vintern kan
kännas lång men egentligen är det ju så att redan före jul så
börjar mörkret vika undan och dagarna bli längre!
Vintersolståndet den 21 december är årets kortaste dag, sen
går det mot ljusare tider igen. Vissa av våra fornminnen har
uppmärksamheten på detta och pekar just mot denna dags
soluppgångsriktning.
Vintern, då vi oftare är inne på kvällarna, är en bra tid för
eftertanke. Hur ser mitt liv ut idag? Hur har året varit? Vad
kan jag förändra till det bättre nästa år? Det är en nyttig
övning att verkligen sätta sig ner en kväll och fundera på
detta så man får ett bra avstamp till nästa år.
Även för oss i styrelsen i SSF är det nyttigt att tänka efter
hur året varit för att kunna se vad som eventuellt kan förbättras
till nästa år. Vi kan konstatera att årsmötet i Flämslätt var
välbesökt och många har sagt att de tyckte om det och att de
gärna vill att vi återkommer dit ett annat år. Vi har också haft
tre möten under hösten, ett som Lilian Carlsson arrangerade
i Skåne, ett som Rolf Kjellström och Kerstin Brantryd
arrangerade i Stockholmstrakten och slutligen ett möte i
november som Ann-Marie Carlsson arrangerade i Umeå.
Många deltagare har berättat att de stormtrivts på mötena.
Jag vill passa på att få framföra
ETT STORT TACK !
från styrelsen till de duktiga och engagerade arrangörerna.
Jag vet att många medlemmar tycker att det är årets
höjdpunkt att få vara med på mötena och vi är alla tacksamma
för de som vill lägga ner all den tid och energi som behövs
för att arrangera ett möte och få fram ett intressant program!

arbeta med ekonomin för att få medel till marknadsföringsåtgärder. Styrelsen arbetar nu också mer aktivt och
har därför fler styrelsemöten per år, men har fortsatt fokus
att spara på förbundets pengar för att kunna använda dem
till marknadsföring av SSF. Under året har vi kunnat trycka
upp affischer, broschyrer och informationsmaterial så att vi
ska ha material att utåt kunna tala om vilka SSF är, vad
jordstrålning och slagruta är och vad SSF sysslar med. Arbetet
fortsätter nu med successiv start av olika aktiviteter för att
kunna nå fler människor runtom i Sverige och informera om
vårt område. Vi skulle vilja att alla medlemmar själva
engagerar sig och berättar om jordstrålning och därigenom
lockar nya medlemmar till SSF. Därför har vi dels infört en
liten uppmuntran till var och en som skaffar en ny medlem,
en lott med möjlighet att vinna priser, samt gjort en liten tävling
om vem som kan skaffa flest medlemmar fr.o.m. nu och
under våren. Mer info om tävlingen finns på den lösa bilagan
som medföljer tidningen.
Har du förresten provat att gå med slagruta i snön? Det är
toppen! Det är ju hur lätt som helst att markera det man
hittar i snön och därmed enkelt se linjers riktning och
eventuella mönster.
Passa på att kontrollera om du ser några linjer som lämnar
egna spår i snön eller isen. Det finns en del rapporter om att
det kan finnas sådana energier.
En fröjdefull jul och vinter
önskar
Eva Svensson

Vid årsmötet i maj diskuterades Vision 2010 med deltagarna,
dvs. hur vill och tror medlemmarna att det ser ut i förbundet
om 5 år. Det var bra att få vägledning i hur medlemmarna vill
att styrelsen ska agera framöver.
De flesta föreningar har under senare år fått kännas vid ett
minskat antal medlemmar, kanske för att många människor
har svårt att få tiden att räcka till för alla aktiviteter. Under
de senaste åren har även många slutat i SSF. Vi har undersökt
och sett att de allra flesta som går ur vårt förbund gör det
pga. alltför hög ålder. Så det är viktigt att vi allteftersom får
in nya medlemmar. Styrelsen har därför arbetat mycket med
frågan om hur vi mer aktivt kan föra ut kunskapen om
jordstrålning och slagruta till allmänheten och hur vi även
skall kunna öka antalet medlemmar. Med färre medlemmar
skulle förbundet få sämre ekonomi och därmed svårare att
aktivt föra ut kunskapen om jordstrålning och slagruta. Så vi
vill gärna öka i antal. Styrelsen har också fortsatt att aktivt
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Här dör hjärnceller av mobilstrålning
AFTONBLADET 2005 12 01
Ny svensk studie visar skador efter mycket svaga stråldoser
Här läcker det från blodet in i hjärnan efter ett simulerat
mobilsamtal.
50 dagar senare är två procent av de utsatta hjärncellerna
skadade eller döende.
- Passiv mobilstrålning kan vara ett jätteproblem. Det kan
drabba en hel generation, säger Leif G Salford, professor och
ansvarig för en ny svensk studie.
Det handlar om synliga biologiska effekter från mycket små doser
av mobilstrålning eller andra elektromagnetiska fält.
Halten är mellan en hundradel och en tusendel av strålningen direkt
vid GSM-telefon och motsvarar ett avstånd på 1,85 meter från
mobilens antenn

Öppnar ett ”fönster”
Just där öppnas vad forskare kallar ”ett fönster” i hjärnan. Det
elektromagnetiska fältet gör att molekyler som normalt stannar i
blodkärlen i stället passerar ut i hjärnan och in i hjärncellerna.
- Där börjar det passera albumin från kärlen ut i hjärnan. Och vi
tror att detta är ett aktivt läckage. Dessutom handlar det om stora
molekyler, vilket innebär att även andra saker med stora molekyler
kan tänkas läcka, säger Leif G Salford, professor i neurokirurgi vid
universitetet i Lund.

Foto: LEIF G SALFORD

En vanlig oskadad råtthjärna som
inte utsatts för mobiltelefoni.
Basalt i hjärnstammen syns ett
normalt litet upptag av albumin.

Stora molekyler
Albumin är blodets egen konsistensgivare. Ämnet passerar normalt
inte från blodkärlen över till andra delar av kroppen, men liknande
läckage har upptäckts vid sjukdomar som epilepsi och högt blodtryck.
Hamnar albumin i en hjärncell mår cellen dåligt och riskerar att dö.
Salfords mycket uppmärksammade svenska studie har genomförts
på 1600 råttor i Lund.
47 procent av djuren fick synbara effekter i hjärnan.
Det oroande är de låga halter elektromagnetisk strålning som djuren
utsattes för. Höga strålhalter hade nämligen inte alls någon effekt.
Halten motsvarar vad som kallas ”passiv mobilstrålning”, låga doser
som drabbar vem som helst i princip dagligen.

Ingen värme

Foto: LEIF G SALFORD

50 dagar efter exponeringen syns
celldöd som mörka fält. Upp till
två procent av cellerna mår dåligt
eller är döende. Bilden är från
hjärnans minnesfunktion i
hippocampus.

Det fanns inte heller någon värmepåverkan, som tidigare
uppmärksammats och påpekats vara skadlig.
- Djuren exponerades från två minuter till 16 timmar för svaga
doser. Och det verkar som den mest effektiva möjligheten att öppna
detta fönster i hjärnan verkar vara på effekter som är mellan en
hundradel och en tusendel av strålningen direkt vid telefonen, säger
Salford.
Strålnivån som ger skadorna ligger långt under gränsvärdet.

Döende efter 50 dagar
Dessutom syns effekterna lång tid efter exponering.
- 50 dagar efter den här effekten så syns celldöd. Upp till två
procent av cellerna som drabbats mår dåligt eller är döende.
Exakt vilka hälsoeffekter upptäckten kan få för människor är oklart.
Inga studier har gjorts på människor.
- Råttorna mår inte heller dåligt efter att de utsatts för de här små
doserna. Men det läcker albumin, säger Salford.
- På sikt kan en hel generation människor skadas.
Upptäckterna i Lund studeras nu av andra forskare i världen.

Foto: LEIF G SALFORD

Efter två timmars exponering av
svag GSM-strålning syns läckaget
runt blodkärlen i hjärnan som små
fläckar. Albumin har passerat in i
hjärncellerna.

Caroline Olsson

Publicerad: 2005-12-01
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FORSKNIN
GIR
YSSL
AND
ORSKNING
RY
SSLAND
Gudmund Hedenskog arbetar med biomedicin och har under många år arbetat i dåvarande
Sovjetunionen och i dagens Ryssland. Han har träffat healers och forskare inom biofysik och
parapsykologi. På höstmötet i Bogesund, utanför Vaxholm, berättade Gudmund om intressanta
försök som utförts i Ryssland.

– Redan som barn var Boris Jermolajev speciell. När
föräldrarna sa att de gömt undan godiset till helgen, tittade
han dem bara direkt i ögonen och gick sedan raka vägen till
gömstället där godiset fanns.
Så började Gudmund Hedenskogs föredrag på Slagruteförbundets höstmöte i Bogesund.
Boris övade upp sin medfödda talang. När han blev större
kunde han utföra många konster. Bland annat kunde han flytta
föremål med tankekraft. Han
kunde hålla ett föremål svävande i
luften ca 25 sekunder. En förutsättning verkade vara, att han
skulle kunna orka lyfta föremålet
även med muskelkraft. När han en
gång blev tillfrågad av en skådespelerska om han kunde hålla
henne svävande blev han därför
osäker. Det var kanske ett för
tungt lyft. Skåde-spelerskan var
visserligen liten till växten men det
verkade ändå svårt. Plötsligt kom
Boris på ett tankeknep. Hon fick
lägga sig på en soffa och Boris
koncentrerade sig på tanken att
han försökte hindra henne från att
dras upp mot taket. I och med den
kraftiga koncentrationen och
tankeknepet så svävade damen
under en kort period fritt i luften.

Gudmund Hedenskog berättade om flera intressanta
händelser och fenomen som observerats i Ryssland. Under
kommunisttiden fanns det en statlig artistförmedling som även
omfattade personer som kunde uppträda med övernaturliga
talanger som tankeläsning och liknande.
Sovjetunionen var ett helt slutet land så i princip ingen
information om dessa artistuppträdanden nådde västvärlden.

Stormaktspolitik
Varför uppmuntrade myndigheterna utveckling och forskning
inom det övernaturliga området? Svaret var att den politiska
ledningen gärna ville skaffa ett försprång i förhållande till
väst. Tänk om man med telepati, dvs tankeläsning, kunde
förutse kommande storpolitiska händelser. Vilken förhandlingsstyrka skulle man då inte ha vid möten mellan
stormakternas ledare.
Med tankekraft skulle man kanske kunna göra fiendens
soldater mindre effektiva.
Forskning inom det övernaturliga området bedrevs inom
militärsjukhus och militärhögskolor. En anledning till att man
var mer öppen för övernaturliga förmågor beror på att
ryssarna varit mer inriktade på vetenskapen fysik i
medicinforskningen till skillnad mot i väst där läkemedelsindustrin koncentrerat sig på kemi.

Healing
Detta kallas för telekinesi.
Nackdelen är att det är mycket
energikrävande. När Boris flyttade föremål med tankekraft
så minskade hans aura kraftigt. När andra personer, med
samma förmåga som Boris, hade flyttat föremål kom
auraenergin tillbaka så häftigt att brännskador uppstod på
huden.
Under senare år har möjliga mekanismer för telekinesi
studerats och man fann att när en person med telekinetisk
förmåga försökte flytta ett föremål, alstrades ett ultraljudfält
på ca 80 dB under 0,01 sekund, något som skulle kunna bidra
till att förklara hur telekinesi kan uppstå.

S L A G R U T A N

Flera forskningsförsök gjordes även med healing. Bland annat
kom man fram till att vid distanshealing kan huden påverkas
på den person som mottar healing. En hypotes var att med
healingenergi så ändras den elektriska ledningsförmågan i
koksaltlösningen i människans kroppsvätskor. Man försökte
även påverka koncentrationen av bl.a. triglycerider och
kolesterol för att förbättra de kliniska blodvärdena. Man
forskade även om hur cancerceller kan påverkas med
distanshealing.
Vid flera försök kom man fram till att healingenergin tog mest
under de två första minuterna. När man healade längre tid
verkade det som initialeffekten minskade. Kanske beror det
på att kroppen efter en viss tid av energipåverkan börjar
balansera tillbaka till utgångsläget.
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YIN OCH YANG
FORSKNIN
GIR
YSSL
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ORSKNING
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Även slagruta användes och utvärderades. Slagruta var en
accepterad teknik i Sovjet för malmprospektering.

Känna färger
På en militärhögskola gjorde man försök med frivilliga
studenter. Med förbundna ögon fick de träna på att känna
skillnad på olika färger - med enbart sina fingrar!
Efter cirka 80 försök började de flesta studenterna kunna
skilja på två olika färger. Efter lång träning kunde de skilja
på fler färger. De kunde känna skillnad på färgerna genom
att en färg kunde kännas klibbig, en annan färg kändes kall,
en tredje mjuk och så vidare.
Vid tester med synskadade och blinda försökspersoner
noterades att dessa personer lärde sig känna skillnad snabbare.
Färgerna kunde kännas även genom glas och tunna
metallskivor.
Syftet med denna forskning, inom området dermooptisk
perception, var bland annat att få fram alternativ till blindskrift.

EN GÅNG FÖR LÄNGE SEDAN FANNS TVÅ
VÄRLDAR SOM FÖRSÖKTE INTEGRERA
VARANDRA.
DE T.O.M. BÖRJADE ”SLÅSS”FÖR DEN
TRO DE HADE PÅ VAR SIN SIDA.
HIMLEN FÖRMÖRKADES, VREDE UPPSTOD!
DE BÖRJADE FÖRGÖRA VARANDRA TILLS DE EN DAG UPPTÄCKTE ATT DET
FANNS INTE MYCKET KVAR AV DEM.

Forskningsresultat
Vad blev då resultatet av denna forskning inom det
övernaturliga området i Sovjetunionen ?
Gudmund berättade att det var många seriösa projekt som
pågick. Vissa hade goda syften som det nyssnämnda med
att hjälpa synskadade. Andra projekt hade rent militära syften.
Forskningsanslagen till alla dessa projekt upphörde i och med
Sovjetunionens fall i början av 1990-talet. Många projekt
kunde därför inte fortsätta och de resultat som uppnåtts finns
troligen arkiverade mer eller mindre fullständigt på många
platser i det forna Sovjetunionen.
Som åhörare av föredraget kan man anta att en del
forskningsresultat klassades som statshemligheter och att de
kanske aldrig kommer till vår kännedom. Speciellt de
forskningsprojekt som bedrevs på grund av det kalla kriget
Sammanfattningsvis kan man säga att vetenskapsmännen i
Sovjet konstaterade att många s.k. övernaturliga fenomen
verkligen existerar. De hann dock inte slutföra sina
forskningsprojekt och framlägga vetenskapliga bevis på grund
av att de ekonomiska anslagen upphörde. Men deltagarna i
de ryska forskningsprojekten var verkligen på god väg …

S L A G R U T A N

ALLTING VAR RASERAT!
DE BÖRJADE LÄKA SINA SÅR OCH UNDER YTAN BÖRJADE DET BUBBLA UPP
EN ANNAN KÄNSLA HOS DEM BÅDA.
KANSKE SKULLE DE FÅ HA KVAR SINA
EGENHETER OCH SAMTIDIGT GODTA
DETTA MELLAN DEM.
EN SLAGS VILLKORSLÖS KÄRLEK UPPSTOD.
KARMALÄXAN VAR TILL ÄNDA OCH DE
HADE FRAMFÖR SIG EN TID AV LYCKA,
FRID OCH HARMONI.
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HÖSTMÖTE I UMEÅ
Allhelgonamötet i Brattby, Vännäs blev
mycket lyckat, det framgick även av allas
positiva utvärderingar, det var värt besväret att ta sig dit med
sovvagn från Mälardalen med tidig ankomst.
Anne-Marie Carlsson, Ami hade inte skytt några medel för
att inhysa oss, ett 40-tal medlemmar, i ”skolhemmet” med
boende, konferens och matsal. Denna jättelika byggnad som
Ami är delägare i skulle ha blivit krigssjukhus på 40-talet, där
fanns utrymme för hur många som helst men till vilken
Skeppsättning vid Mjösjön
arbetsinsats?
u

Denna kyrka som sades vara bygd på en hednisk kultplats
gav ett varmt och inbjudande intryck med sina blomstergirlander, vinstockar och gröna löv i mångfald. Vi
studerade ikonbilderna målade i vår tid men på det traditionella
sätt som vi sedan skulle få veta mer om. Den 12-uddiga
stjärna väckte mångas undran.
Vid midnatt blev det en spontan spökpromenad i Brattby runt
mörklagda trappor och korridorer. Det spöke - Ebba - som

Hällristning vid
Stornorrforsen,
Umeå

utanför Umeå
Laila Spik, samekvinnan som gör sitt bästa för att berätta om
hur de Nordiska samerna lever, berättade först om sitt
ursprung och de gåvor hennes föräldrar gav henne när hon
föddes, vi fick en aning om hur det kan vara att leva på en
liten yta där allt har sin givna plats. De gamla hade undervisat
henne, både rent fysiskt och i hennes drömmar. Hennes far
hade nyttjat något vi kallar pekare, men slagruteman kallades
han nog aldrig. Om känslan i fingrarna och den ut-vecklade
intuitionen beskrev hon med målande exempel, vi lyssnade
helt hän-förda till denna blonda kvinna med så stark
utstrålning.
Efter att ha prövat livrätten här uppe - Stryckselepalt med
lingonsylt packade vi in oss i bilar för transport till Backens
kyrka där vi avnjöt en orgelkonsert. Vi skulle titta närmare
på symbolerna där. Den kvinnliga prästen fick en inblick i
var hon bäst kom till sin rätt på de platser hon agerade utifrån.

S L A G R U T A N

skrämt bort många hyresgäster från studenthemmet visade
sig för oss på olika sätt, hon gillade inte att bli störd av så
många på en gång och försökte knuffa undan de mest
påflugna.
Nej jag hörde aldrig att hon blev lockad in i ljuset, hon finns
nog kvar där ännu.
Morgonen efter besökte vi hällristningsområdet i Norrfors
efter att ha gjort en lång ”tidspromenad” över landgången
där skyltar informerade om vad som hänt vid vissa tider från
stenålder fram till vår tid.
Det spekulerades mycket kring vad de hade för betydelse
dessa bilder som våra förfäder lämnat efter sig på
berghällarna och hur de påverkar oss idag. Även pressen
fick ta del av våra funderingar och undersökningar för att
göra ett trevligt reportage i lokaltidningen.
Sedan besöktes den plats där Vindelälven och Umeälven flyter
samman där
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högervirvlat och vänstervirvlat vatten möts,
men där skulle andra kunna bidra med sina
erfarenheter och mätresultat, själv tänkte jag på den ikonbild
jag köpt av Arne Groth där floderna Your och Dan på samma
sätt går samman. Den utgör en kraftplats där man kan höja
vattnets energi genom att sätta ett kärl med vatten på bilden.
Det måste bli mycket starka krafter i naturen när detta
inträffar i verkligheten och till vad nytta ?
Tyvärr hann jag inte utforska vikingagravarna i Holmsund dit
Ami tog en grupp, där sägs finnas en UFO-landningsplats
och några tyckte sig se ”de små grå” som dröjt sig kvar,
hoppas vi får fler tillfällen att besöka just den platsen.
När Charlotte Bredenberg förde oss in i ikonernas magiska
värld, visade hon den ikon hon fått av sin far kallad ”Mästaren
Serafis” – skyddshelgon för keramikerna som kanske
påverkat henne mest, utan att hon visste om det då, när hon
utvecklade sina färdigheter just som keramiker.
Man skriver ikoner och enligt legenden skapade Jesus själv
den första med sitt ansiktsavtryck på en linneduk som han lät
sända över när han inte kunde komma själv på besök.
Charlotte berättade att en nymålad ikonbild måste sitta 40
dagar i en sakristia för att invigas, mina tankar gick till den
nya ikonbild som stod i sakristian i Backens kyrka när vi var
på besök där.
I tidigare ikoner finns avbildat höger och vänstervirvlat vatten,
Charlotte visade en ikon avbildande Jesu dop som symboliskt
stämde så bra med Arne Groths ”flodgudinna”, har de samma
kraft dessa båda?
Lilian och Anne-Marie, dessa tvillingsystrar från Blekinge
delgav oss mer om symboler bl.a. från MU, Lemurien och
Atlantis. Lilian började med en personlig utveckling utifrån
de enkla symbolerna för jord, luft, eld och vatten, först när
hon förstått de 4 krafterna inom sig, kunde hon förverkliga
Gud inom sig, menade hon och visade en cirkel med tungor
som utvecklades inne i cirkeln, allteftersom den andliga
utvecklingen går framåt kan tungorna även utvecklas utanför
cirkeln (är det detta vi kallar Carisma ?).
Alla barn är utrustade med andliga egenskaper, påstod hon,
nästan alla 6-åringar kan se auran runt folk, den förmågan
försvinner sedan och i 9-årsåldern var det bara något enstaka
barn som fortfarande kunde se auran.
Målet är att vi ska ha balans mellan yin- och yang-krafter i
oss, mellan sol och måne, mörker och ljus. Många som är i
obalans stjäl energi från andra- ofta en omedveten process.
Lilian omger dessa energitjuvar som hon upptäcker med en
visuell såpbubbla så att de inte tar energin från andra.
Anne-Marie berättade om hur en konstutställning av en andligt
högtstående konstnärinnas verk i Umeå hade saboterats med
en Frimurarsymbol.
Hon hade själv blockerat dess negativa inverkan och intrycket
av Hilma av Klints tavlor kunde åter avnjutas ur andlig
synpunkt.

S L A G R U T A N

Elisabeth från Skåne som har mer än 50 års praktik som
sjukgymnast , har utvecklat en akupunkt-terapi med terapistav
som hon demonstrerade på Mattias, han hade ett snedställt
bäcken som gjorde hans ena ben 1 cm kortare än det andra.
Det åtgärdade hon enkelt och menade att skulle alla få sina
snedställda bäcken åtgärdade i tid och lära sig träningsuppgifter
för att behålla den rätta inställningen efteråt, skulle många
höftledsoperationer kunna undvikas.
Kerstin, aromaterapeut, berättade hur olika eteriska oljor
påverkar oss, dofterna går via näsan in i hjärnan och påverkar
hela vår kropp, hon visade oss inled-ningen till en ansiktsakuterapi som var en kombination av zonterapi och
akupunktur enligt gammal indianmetod. Den fungerade bra
kan jag lova.
Alla hjälptes åt vid detta möte, Ami fördelade arbetet, frivilliga
hämtade exempelvis maten.
Det var ont om styrelserepresentanter men suppleanterna
ställde upp. Det är tydligt att vi behöver fler i styrelsen
norrifrån, tänkte jag som valberedningsledamot och spejade
efter lämpliga kandidater.
Ett speciellt tack vill jag rikta till tvillingsystrarna Carlsson
som ordnar sådana fantastiska slagrutemöten. Där ordnas
spontana aktiviteter när de inbokade är slut för dagen, det
gäller att hänga med så länge man orkar hålla sig vaken, det
vet vi som varit med förr. Här gavs grupphealing, vi fick
träffa ett skickligt medium från Chile, Vivi-Anna, som gav
många råd. Här handlade det om personlig utveckling som
många fick erfara.
Till sist Tack Sigvard från Borlänge som dök upp med bil
som räddaren i nöden på Vännäs station när Britta och jag
försökte läsa bussturlistan i duggregnet, Du är en pärla! Så
roligt att vi fick delta i Din födelsedagsfest som Ami spontant
ordnat efter mötet.
Jo Egon borde ha en eloge som tagit sig dit med buss och tåg
med packningen på rollatorn: Du är ett föredöme för oss andra
som skyggar inför besvärliga resvägar. Det ordnar sig alltid
när Din sponsor givit klartecken!
Iréne Djärv

Red.:
Jag är lite förvånad över Iréne´s kommentar om att det
saknades styrelserepresentanter på mötet. Den här
gången fanns ju 2 styrelsemedlemmar och 2 arbetande
styrelsesuoppleanter med. Regina Siuvatti var dessutom utsedd som ansvarig för Umeå-mötet. Det innebär att nästan halva styrelsen var på plats.
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