2014-4

SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDET

NR 76

Svenska Slagruteförbundet
Gränsgatan 11
783 30 Säter
Plusgiro: 472895 - 2

SSF på nätet

www.slagruta.org

Svenska slagruteförbundets Styrelse
Ordförande
Anna Munksgaard
Tel: 070 - 200 90 59
anna.munksgaard@slagruta.org

Ledamot ansvarig medlemsregistret
Anita Elmerfeldt
Tel: 0321 - 144 25
medlemsregister@slagruta.org
anita.elmerfeldt@slagruta.org

Sekreterare
Peter Westergård
Tel: 070 - 3948449
sekreterare@slagruta.org

Redaktör - Webmaster
Pär Wedin
Tel: 070 - 738 61 00
paer.wedin@slagruta.org
webmaster@slagruta.org

Kassör
Kerstin Nelander
Tel: 070 - 396 53 05
kass@slagruta.org

Ersättare
Inga Britt Carlqvist
070-3659291
ibcarlqvist@slagruta.org

Kontakta Anita Elmerfeldt för adressändringar.
För år 2015 gäller:
Medlemsavgiften: 250:-/år
Ungdomar tom 20 år: 100:-/år
Familjemedlem (ej tidning): 150:-/år
Medlemsavg utanför Sverige: 300:-/år
Prenumeration: 300:-/4 nr.
Medlemsmatrikel: 30:-

Nästa styrelsemöte:

EGONS FOND
Kerstin Brantryd
Kerstin Nelander
(sammankallande)
Tel. 070 - 396 53 05
Tel. 070 - 587 61 08
Karl-Erik Johansson Lars Carlsson
Tel. 019-32 00 80
Tel. 0121 - 210 63

20 - 22 februari 2015

SSF:s valberedning:
Olle Westerberg
(sammankallande)
Agne Olausson
Britt-Marie Lundgren
mail: valberedningen@slagruta.org

Sista inlämningsdatum för material till
Slagrutan nummer 77 är igår, nu eller
ögonblickligen. Annars senast 25 januari

Revisorer
Sven-Åke Gunnarsson
Paul Holmberg
Eva Svensson, suppleant

Ansvarig utgivare: Anna Munksgaard
anna.munksgaard@slagruta.org

Redaktör: Pär Wedin
redaktor@slagruta.org

Nästa styrelsemöte är satt till

2

SLAGRUTAN 2014-4NR 76

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 värda att
bevakas mottages tacksamt. Vid insänt material anges tydligt om det skall
återsändas.

Slagrutan tackar innerligt fotografer angivna eller ej angivna vid foto/artikel, för
bidrag till detta 74:e nummer:

Framsidesbild:
Pär Wedin

SSF

I huvudet på
ordförande

Anna Munksgaard

I huvudet på ordföranden

Efter en lång sommar har vi nu haft en
ovanligt lång höst. Gråväder och regn
har vi haft i stora delar av landet. Till
och med i skrivande stund har vi barmark i södra Sverige. Rapporterna från
Grövelsjön berättar om en natur, täckt
av vit och ren snö. Lite annorlunda än
när vi var där i våras, men ack så vackert.
Styrelsen har haft ytterligare ett möte
där mycket handlade om framtiden.
Hur ska förbundet se ut i framtiden?
Vart är vi på väg?
Kommer förbundet att överleva, trots
sjunkande medlemsantal?

Det är många frågor som vi behöver
fundera över och hantera på ett bra sätt.
Vad är Du beredd att göra för att SSF
skall kunna fortsätta att vara en aktiv
förening?
Visst finns det enkla lösningar, men då
krävs också Din insats.
Om vi alla rekryterar 1 ny medlem var,
så blir vi dubbelt så många. Det är faktiskt lika enkelt som det låter.
Självklart så vill vi att fler ska få möjligheten att ta del av allt som vår
förening erbjuder. Intentionen är alltså
att erbjuda något unikt; det vår förening
har, är unikt.

Vi bjuder in, vi delar med oss.
Ett nytt år närmar sig med stormsteg
och återigen kan vi se tillbaka på ett år
fyllt av aktiviteter.
Nyår är startskottet för ett 2015 som
förhoppningsvis kommer att ha med
sig många härliga möten med såväl
gamla som nya medlemmar i SSF.

Anna

Hur ska vi vända trenden?
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Grundkurs i slagruta
Inbjudan till grundkurs i slagruta 14
– 15 mars 2015
Hotell Örensbaden i Örserum (ca. 8
km öster om Gränna)
Svenska Slagruteförbundet arrangerar en grundkurs i slagruta. Kursen
vänder sig till Dig som är nybörjare och vill lära Dig mer, och till
Dig som vill repetera grunderna.
Bl.a. går vi igenom de vanligaste
frekvenslinjerna och hur du mäter dem.
Vi går också igenom tekniken att söka
vatten.
Kursen startar med lunch kl.12.00 på
lördagen och avslutas med lunch ca
13.00 på söndagen.
Kursledare: Jörgen Larsson.
Pris: Sek 1900 vilket inkluderar samtliga måltider och övernattning i dubbelrum. Enkelrum kan bokas mot ett
tillägg om Sek 300.
Obs: Denna kurs är öppen för alla intresserade. Medlemskap i SSF är inget
krav.
För bokning och information kontakta
Anna, e-post: ordf@slagruta.org
Telefon: 070 200 9059
Information och program finns också
på vår hemsida www.slagruta.org
Välkommen!

När börjar framtiden?
Och var slutar dåtiden?
Jo båda är i alla fall på var sin sida
om nutiden?
Men hur lång är nutiden? En
sekund? En timma? Ett dygn?
Längre? Eller
kanske kortare?
Kan vi påverka dåtiden? Ja
kanske.
Kan vi påverka nutiden? Troligen
inte.
Kan vi påverka framtiden? Ja
absolut.
Varje framtid startas på nytt varje
stund.
Nu på nyår tänker vi kanske mest
på framtiden.
Men kan vi göra framtiden?
Javisst.
Tänk positivt. Handla i kärlek.
Gör gott för Dig själv. Gör gott
för andra.
Och Du får en bra framtid!

EFTERLYSNING!
På årsmötet togs beslut om att stödja
Paul Holmberg i arbetet med Benkerrutan.
Paul behöver ha några personer som
kan hjälpa till med detta och har skickat nedanstående till styrelsen.
Det är dags att få fram en arbetsgrupp
för att analysera de reguljära linjerna.
Det bör vara med någon som kan AGS
och någon med H3-antenn. Är det
någon som ser linjerna vore det bra.
Agenda:
1) Benkerrutans storlek idag
2) Reguljära frekvenser i Benkerrutan
med protokoll.
3) Finna mätprotokoll från 1953 och
framåt ?
4) Mobilstrålningens påverkan på rutnäten, nästan omöjligt att bevisa, men
ett viktigt antagande.
5) Hur avstöra de alltmer tätnande linjenäten ?
6) Jordströmmars påverkan på hälsan ?
Hilsen, Pål
Du som är intresserad av att vara med
i detta projekt, ta kontakt med Paul,
e-post: pmh3910@gmail.com

Nyfiken? Sök bidrag från Egons fond för forskning
Medlem i SSF kan ansöka om forskningsbidrag från fonden. Forskningen skall ligga inom SSF:s verksamhetsområde.

Medlem kan även ansöka om bidrag
för deltagande i viss annan aktivitet
som kan förväntas tillföra föreningen
värdefull kunskap.

Skriftlig ansökan i tre exemplar tillställes den sammankallande fondförvaltaren.

Bidragsgivning inom denna senare
kategori skall dock beviljas först sedan föreningens styrelse funnit att andra möjligheter till finansiering inom
föreningen ej föreligger

Ansökan skall innehålla uppgifter om
forskningens mål och uppläggning
vad bidraget skall användas till
storlek på önskat bidrag
4
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Agne och Ulla önskar sig en ny brunn

Vi behöver bättre brunn för vatten till
hus och odlingar. Den gamla snålar på
vattnet på sommaren. Inga problem. Jag
har tagit ut några bra brunnar tidigare,
men på egen tomt?. Det var lika bra att
ta hjälp så Svante kom och hjälpte till.
Vi hittade två ställen, 5,2 m och drygt
2,5 m men inte med några större vattenmängder. När jag inte fick tag i
någon grävare med brunnsskopa och
inte kände för att handgräva så beslöt
vi, hustrun och jag, för att borra.
När vi hade besök av en av Sveriges
bäste rutgängare så tog vi gemensamt
ut vattenådror och borrpunkt för borrningen.
Två ådror kom mellan husets gavel och
vägen (se bild).
En åder, mer än 100 timliter, kvalitet
9.5 av 10 på 25 meters djup.
Under denna på 32 meter tangerade
annan åder. Bra volym, kvalitet 8 av 10
så även detta duger gott åt oss.

Brunnsborraren beställdes med borrning till 31 meter. Det räckte ju gott med
healingvattnet på 25 meter och ett litet
vattenmagasin därunder.
Borraren fick borrpunkten exakt. Han
ställde in noga och borrade exakt lodrätt. 5 meter till berget och sedan ner
med foderröret 2 meter i berget. Medan
snabbetongen härdade runt foderröret
fikade vi och talade livets allvar.
Jag fick ju berätta om förra borrplatsen vi tog ut. Ulla och jag markerade
åder med minst 200 l/tim på 38 - 40
m djup. Borraren (annan borrare) kom
men ville inte borra där vi markerat för
det var lite oländigt bakom brygghus
och mellan dito och berget. "Det spelar
ingen roll var vi borrar. Det finns vatten överallt." Varpå beställaren påpekar
"Vill Du ha betalt så borrar Du där
som slagrutegubben markerat" och då
gjorde han det.
Beställaren konstaterade sedan att det
gick inte alls som vi hade meddelat.
Det blev inga 200 timliter utan mer än
30 kubikmeter per dygn.

Efter rasten följde jag inte borrningen
för jag visste ju att vattnet kommer på
25 meter. Efter en stund kommer borraren och meddelar att han borrat till
beställda 32 meter och undrar om han
skall fortsätta. Hålet är fortfarande
torrt????????
Fortsätt borra! Nu var jag nyfiken och
lite besviken så jag var med och
tittade. 32 m. 34 m. 36 m. Torrt. ????
På 65 meter lite fukt i borrmjölet. Vid
70 meter stannar vi. Torrt hål.
Då lite funderingar. Vad var det vi indikerade? Hittar Du, som är kartpendlare något avvikande? Någon annan
som funnit vattenenergi som inte stämt
med verkligheten?
Nu får vi trycka hålet och hjälper inte
det så får jag väl beställa betongringar
och handgräva. Det är ju nyttigt med
fysisk träning, även efter 50.
Ha en bra fortsättning på 2015
Agne Olausson
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Favorit i repris. Vi skall försöka få med
tips för både nybörjare och mer eller min-

dre erfarna slagrutegängare i tidskriften
Slagrutan.

Här kommer en repris från Slagrutan
nummer 39 och 40 , författat av Rolf
Heinemann.

ATT ARBETA MED EN SLAGRUTA - Del 1
Var skall jag nu börja med min berättelse om vad jag lärde mig på kursen. Kursens namn var ju”Fysikalisk
radiästhesie - Lecherantenn och grepplängdsteknik”.

Prova nu på det här sättet och du kommer att uppleva ett betydligt mer distinkt utslag av slagrutan.

För enkelhetens skull är det väl bäst att
börja med Grepplängdsteknik enligt
Reinhard Schneider.

Markeringar jag anger här är naturligtvis enbart en liten del av allt som finns,
men borde räcka till för att testa.
Det finns ytterliggare en rad egenheter som jag har blivit visad, men dom
måste jag nog berätta om i nästa nr. av
SLAGRUTAN.

Att arbeta med en vanlig slagruta hade
jag lärt mig tidigare – trodde jag. Men
det visade sig snart att en slagruta skulle
hållas på ett alldeles speciellt sätt (se
bild). Slagrutan är ju människans antenn och med tanke på det måste det
ju vara bäst att efterlikna typ radioantenner så tydligt som möjlig (!).

Och då kommer jag att även berätta
hur man arbetar med Lecherantennen,
ett arbetsredskap som överraskade mig
alldeles särskilt.

En bra utbildad slagrutegångare motsvarar en perfekt mottagningsanläggning som hittills inte har kunnat ersättas
med några mätinstrument!

Rolf Heinemann

Som framgår av bilden så förser man
slagrutan med ett antal markeringar
exempelvis för vattenåder, Currylinje,
Hartmannlinje som man sätter enl. tabellen nedan lite olika för olika långa
och kraftiga slagrutor. Den markeringen sätter man mellan lill- och ringfingret och resten av slagrutan ligger i
tumvecket. Du håller rutan i undergreppet. Även avståndet A regleras så
att du erhåller en (ideal)vinkel som
framgår av tabellen nedan.

Rutans längd och tjocklek 50 cm 5 – 6
mm 42 grader Vatten 28,0 cm Curry
24,5 cm Hartmann 21,5 cm

Som du ser så är skillnaden för grepplängden (märkningen) inte så stor
som måttet A för att få rätt vinkel.

När du nu går framåt för att få en indikering så håller du rutans spets dessutom
ca. 30 grader snett uppåt (se bild).

Vinkel Märkning från spetsen för
Rutans längd och tjocklek 35 cm 3 – 4
mm 70 grader Vatten 27,5 cm Curry
24,9 cm Hartmann 21,9 cm

Detta för att undvika att indikera ev.
speglingar som du själv sänder ut!
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ATT ARBETA MED EN SLAGRUTA - Del 2
Jag hoppas att en och annan av er har
provat det arbetssättet jag beskrev i
förra numret av tidningen. Tyckte du
att det var någon skillnad i slagrutans
nedslag??
Hade du en ruta med rätt längd och
diameter så antar jag att du med rätt
grepplängd kände att det blir ett mera
distinkt nedslag.
Kanske har du även lagt märke till att
slagrutan kunde slå även mellan dom
linjerna vi vanligtvis brukar hitta - eftersom vi normalt bara letar/tänker på
negativa linjer för Curry och Hartmannlinjerna, så råkade du kanske även
hitta dom positiva linjerna som ligger
mellan dom negativa!!
Fastställande av polariteten.
Här följer nu en beskrivning hur du lätt
kan skilja mellan positiva och negativa
laddningar av olika linjer/zoner.
-Tag en vanlig kylskåpsmagnet - du vet
en sådan som man sätter fast olika
papper med på kylskåpet.
-Lägg den sedan alltid i din vänstra
hand (se bild 1) och leta sedan med
grepplängden t. ex. för Curry efter en
Currylinje - så kommer du att hitta
enbart dom positiva linjerna.
-Vänd på magneten och gör samma test
- nu hittar du enbart dom negativa
linjerna (se bild 2).
För att vara riktigt säker kontrollerar
du linjernas/zonernas polaritet genom
att stå mot dess flödesriktning och rör
dig med ett sidsteg in mot mitten.
Bild 1 - magneten mot handflatan
Bild 2 - magneten från handflatan

Mät inte i närheten av en annan slagrutegängare!
Det rekommenderas att du håller minst
2m sidoavstånd till nästa person.

Följande värden anges:
< 1 nedslag extrem stark energi t.ex.
kultplatser
(starta iså fall med att räkna 0,1, 0,2
osv.)
1 - 3 nedslag mycket stark t. ex. Currylinjer, ingen plats för längre vistelse

Slagrutan verkar som en antenn stämmer greppländen överens med
frekvensens våglängd har du bättre
förutsättning att lyckas med dina indikeringar.
Rolf Heinemann

4 - 6 nedslag medelmåttig styrka positiv lätt energetiserande negativ lätt
nedbrytande
En ytterliggare metod att uppnå samma resultat består i att linda ca. 12 varv
av en 1 mm tjock isolerat koppartråd
runt den vänstra änden av slagrutan.
Avgörande här är att du gör två trådar,
en lindad i högervarv och en lindad i
vänstervarv och provar varje för sig
över samma linje (vänstervarv ger nedslag på negativa linjer).
Fastställande av linjernas/zonernas
styrka.
Även här skiljer sig den i Tyskland använda tekniken från det jag känner till.
Stå återigen mot zonens flödesriktning och pröva nu hur många nedslag
slagrutan gör när du med en sidledes
gungning för rutan in i zonen (se bild
3). Släpp därvid aldrig greppet. Räkna
antalet nedslag - när kroppen har laddats av linjens energi uppstår det inte
några ytterliggare nedslag! (Det torde
vara förklaringen varför vi ibland tycker
att vi blir trötta så att någon ytterliggare mätning inte lyckas).

Bild 1 - magneten mot handflatan

Bild 2 - magneten från handflatan

> 7 nedslag friska personer tar ingen
skada
Av den beskrivningen måste man även
dra slutsatsen att vid normal mätning
med slagrutan måste du släppa greppet
av rutan efter varje utslag (det räcker
om du släpper en sida) för att uppnå
säkra mätresultat.

Gör ett försök och testa även någonting
nytt, med lite övning skall du fastställa
att det kan löna sig.

Bild 3

Lycka till!
Rolf Heinemann
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I ett nyhetsbrev från musikern och miljödebattören Gunnar Lindgren (www.gunnarlindgren.com) fanns en länk till ett utdrag ur
Medsols - folkkampanjen mot Kärnkraft - Kärnvapen nr 3/2014 (www.folkkampanjen.se). Här följer ett utdrag:

Gunnar Lindgren skriver om de kontinuerliga radioaktiva utsläppen till luft
och vatten som kärnkraftsindustrin
övervakar men inte kallar för avfall.
Stråldoserna är små men inte riskfria.
Bland alla hemlighållna uppgifter om
kärnkraften och dess risker, är utsläppen av radioaktiva gaser och flytande
radioaktivt avfall till omgivningen en
särskilt allvarlig fråga. Och dessutom
tämligen okänd även bland vanliga
tekniker och ingenjörer – för att inte
säga bland politiker och medicinsk expertis.
Att kärnkraftssidan inte är ärlig när det
gäller utsläppen av cancerframkallande
ämnen runt reaktorerna har sin grund i
en myndighetspolitisk princip som kan
kallas ”ingen onödig oro”.
Man menar att uppgifter om risker och
problem som man inte kan göra något
åt, bör stanna hos ett fåtal införstådda,
Problemen med det havererade
kärnkraftverket i Fukushima fortsätter.
Ännu har ingen funnit någon lösning
på vad man ska göra av det hittills
500 000 ton radioaktiva vattnet som
finns lagrat i cirka tusen behållare på
området runt kärnkraftverket. Inte
heller hur man ska få stopp på det radioaktiva vatten som sipprar ner till
grundvattnet eller rinner ut i havet.
Problemet består
emellertid inte enbart av vattnet.
Hela anläggningen ska ju rivas och
därmed också tas om hand. Något
färdigt avfallslager finns lika lite i Japan, som någon annanstans i världen.
Rivningen beräknas ta 40 år och
kosta minst 90 miljarder US-dollar.
Om det i denna summa ingår alla
miljarder som
redan har använts vet jag inte.
Men jag vet att kostnaderna för de
människor som drabbats inte går att
räkna i kronor och ören.
För vad kostar ett cancersjukt barn?
En genetisk defekt? En förlust av en
anhörig? En livslång oro? Listan kan
göras hur lång som helst.
Dä r f ö r b l i r j a g a r g n ä r
UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of
Atomic Radiation) redan nu går ut
och säger att sköldkörtelcancer san8
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men utanför denna krets håller man
fram en falsk kuliss. Man anser sig göra
den vanliga människan en tjänst genom
detta.
När det gäller kärnkraften sägs allmänt
att den är helt ”ren” och all radioaktivitet är helt innesluten i reaktorn.
Till och med miljörörelsen anger att
kärnkraftens hot mot klimatet kommer
från deras användning av fossila bränslen. Men frågan är om det inte är utsläppen av klimatskadande radioaktiva
gaser som är det verkligt stora problemet?
Vad man hemlighåller
1. Skorstenen är direkt förbunden med
reaktorns innersta. I reaktorn bildas en
enorm aktivitet av gasformiga radioaktiva ämnen. Dessa släpps delvis ut
i luften genom skorstenen (se tabell
nedan). Några av ämnena är mycket
nolikt inte finns bland barnen i Japan,
samtidgt som allt fler barn insjuknar!
Detta FN-organ är en intresseorganisation, inte en organisation som
vetenskapligt redovisar sina forskningsresultat. Så jag uppmanar
Sveriges representanter i FN att hårt
driva frågan om att UNSCEAR ska
omvandlas från intresseorganisation
till ett oberoende vetenskapligt råd
som går att lita på.

farliga och tillhör Klass A (mycket hög
toxicitet). Det är Plutonium, Polonium,
Curium och Americium. Farligheten
beror bland annat på att de är alfastrålare.
2. De radioaktiva gaserna passerar
genom en sandtank så att de mest
kortlivade ämnena ska klinga av en
smula.
3. Vattnet i reaktorn cirkulerar, men blir
alltmer radioaktivt och måste bytas ut.
På detta sätt för man över en del av detta vatten till stora tankar på området,
medan man fyller på med nytt vatten
i reaktorkretsen. Det vore en journalistisk bragd att få se en bild på en av de
20 stora tankar som finns i det svenska
kärnkraftsprogrammet. Detta hemlighålls till varje pris.
4. Dessa tankar töms direkt i havet
och gör att havsvattnet nära utsläppspunkten är särskilt radioaktivt och här
ska man inte vistas, bada eller fiska.
Östersjön är omgiven av många reaktorer och havsvattnet i detta hav är ett
av de mest radioaktiva i världen.
All Östersjöfisk innehåller radioaktiva
ämnen från kärnkraften.
Våra reaktorer placeras vid havet för att
där kunna sprida ut sitt flytande radioaktiva avfall.
Cancer
I många undersökningar runt världen
ser man att antalet leukemier hos barn
ökar ju närmare reaktorn de bor. Det
gäller även barn som bott nära Barsebäck enligt en svensk medicinsk studie.

Deras råd gäller alltså inte bara strålning från havererade reaktorer, det
gäller i lika hög grad för de radioaktiva utsläpp som dagligen och stundligen släpps ut till vatten och luft från
samtliga reaktorer i hela världen, utan
undantag.

Det är upprörande att så extremt farliga ämnen som plutonium, polonium,
curium och americium tillåts exponera
gravida kvinnor och små barn runt
reaktorn. I England hittar man plutonium i tänderna på barn som bor runt
kärnkraftsanläggningar.

Detta är något att bita i för alla radiologer och kärnfysiker (speciellt
de som sitter och försöker att knåpa
ihop en ”säker” reaktor, om den så
kallas för tredje, fjärde eller rentav
femte generationens reaktortyp).

Exempel på utsläpp av plutonium,
polonium, americium och curium:

Hur ska det råd se ut som ska upplysa allmänheten om att det inte
finns några säkra reaktorer och vad
än värre är:
att det inte finns några nedre gränsvärden för när strålskador kan uppstå?

Polonium-210/Americium-243,
Forsmark till luft 2002, Block 2,
530 000 Bequerel

Eia Liljegren-Palmær

se www.folkkampanjen.se/medsols/ för
fortsättning.

Plutonium-238/Americium-241,
Oskarshamn till luft 2003, Block 3,
137 000 Bequerel

Curium-243/Curium-244,
Oskarshamn till luft 2003, Block 3,
33 000 Bequerel

Eftersom ingen tagit upp den av Åke Pihlgren kastade handsken kommer här artikeln i repris, från Slagrutan nr 40

Jordström . . . . . . eller enbart > Jordstrålningslinje steg 50 <?
Rubriken och det här införandet är
föranlett av Eva Svenssons intervju
med Arne Groth om jordströmmar i
Slagrutan nr 39.
Eftersom jag en gång lärt mig att jordströmmar har ett annorlunda utseende
och uppbyggnad än vad intervjun angav, känner jag mig manad att klargöra
vad jag lärt mig skall vara jordström.
Jag skriver här jordström även om den
jordstrålningslinje jag avser endast skall
kallas för jordstrålningslinje steg 50.
Uppbyggnaden av ”min” jordström ser
ut liksom figur 1 anger och består av
”sockerpaket” eller ”lådor”, som man
lätt känner av med pekare eller slagruta.
Jag har tagit bort några ”paket” för att
tydligare visa uppyggnaden. Energiriktningarna i ”sockerpaketen” framgår av
pilarna på bilden. De är så organiserade
att om man går från ett ”paket” till ett
annat så växlar energiriktningen. Energin i varje ”paket” byter riktning c:a var
30:e sekund.
”Paketen” är staplade i travar, som jag
kallar band. Den smalaste jordströmmen som jag känt är med fem band och
den bredaste har haft 40 band. Antal
band har jag alltid upptäckt vara en
multipel av fem band. Varför jag kallar dem band beror på att när man går
tvärs linjen så känns det nästan som ett
band i en leylinje (Min uppfattning av
leylinje).
Som framgår av bilden så är ”paketens”
snitt rektangulära till skillnad från leylinjens strålningssnitt, som är rund,
oval eller äggformad.
Jordströmmar har jag uppfattat som
magiskt utlagda och störs av med steg

50 enligt Arne Groths tabell. Man
får vara uppmärksam på att även huvudriktningen ändrar energiriktning,
men ej så ofta som ”paketen”. Avstörning måste göras från båda håll, där man
önskar avstörning.
Varför skall man då avstöra?
Jo, jordströmmen påverkar oss människor så att auran går ner till c:a hälften
av den normala auran om man vistas i
den. Det är starka energier i dessa linjer.
Det starkaste jag har känt är 259 vid två
korsande jordströmmar varvid den ena
var med 30 band och den andra var med
40 band.Vid starka currylinjer känner
jag en styrka på 12-13, alltså enbart en
tjugondel av vad jag kände vid korset.
Jordströmmarna går rakt mellan två
punkter, som jag uppfattar det.
Nu har jag bara sett början och slutet
på en jordström och det var i Tyresö
kyrka, där linjen började eller slutade
mitt i kyrktornet med den andra änden
i Tyresö slottskapell. För övrigt har jag
bara kontrollerat att strömmarna går
rakt vid längder på dryga kilometern
utan att jag då sett någon början eller
slut på strömmarna.
Det vore intressant att höra om någon
följt sådana här jordströmmar från början till slut. Kanske det finns någon som
kan intressera sig för detta. Själv hinner
jag inte med det jag själv bör göra.
Vid Slagruteförbundets årsmöte år
2004 i Tällberg gjorde Rolf Heinemann och jag diverse mätningar vid
Greengården. Då hittade vi bl.a. jordström på 20 band som slutade och sedan fortsatte ett stycke därifrån i 90°:s

riktning. Jordströmmarna knöts ihop
med en komprimerad linje.
Något svar på rubriken blev det inte,
men det är kanske dags att vi benämner jordstrålningslinjer med stegnumret enligt Arne Groths tabell i stället
för några enstaka namn. Jordpuls blir
jordstrålningslinje steg 42, underjordström blir jordstrålningslinje steg 46,
jordström blir jordstrålningslinje steg
50, vattenåder blir jordstrålningslinje
steg 58, hartmannlinje blir jordstrålningslinje steg 62, currylinje blir jordstrålningslinje steg 66, osv. Då skulle
det bli lättare att förstå linjer som -2,
+2, 14 m fl.
Varför inte föra in sorten AGS
för Arne Groth likt bovisenheter (BE)?
Då blir en curry rätt och slätt
AGS 66. Är vi beredda för det
nu????
Vi upptäcker fler och fler
frekvenssteg från AGS -64 upp
till AGS 212.
Det är hög tid att vi får fram
vettiga metoder för attavstöra
så låga och så höga frekvenser
som idag är allt vanligare att vi
upptäcker.
Vem, vilka tar tag i den superuppgiften?
Handsken är kastad. Jag säger bara
”Lycka till!”.
Åke Pihlgren
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Åska Vattenåder Curry & Hartmann
Hej!
Har under flera år undersökt alla ställen där åskan slagit ner
i min närhet.
När jag i tidigare nummer av Slagrutan såg att det var
någon som hade uppmärksammat detta så tänkte skicka in
en lista över platser med nerslag.

10
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Överallt var det vattenåder och ibland korsande åder.
Curry och Hartmannkryss var det också på alla ställen.
Inte ett enda nerslag på “fria platser”.
Hälsningar
Börje Larsson

Platsen för SSFs konvent 14-17 maj 2015
HOTELL ÖRENSBADEN

Hotell Örensbaden ligger i Örserum, ca. 8 km öster om Gränna.

Brunnshotellets Historia
Sjösänkningen och källorna

A. T. Wirén

Inköp av ångbåt (1911)

I mitten av 1800-talet genomfördes en
sänkning av sjön Ören. Då torrlades bl. a
det område som idag kallas “Brunnsparken”. Kort därefter upptäckte man två
källor med hälsobringande vatten. Det
var en karlsbaderkälla och en järnhaltig
källa.

1906 Övertog A.T. Wirén “Mellangården” med dess bad och källor.
Han uppförde ett hotell och ställde i
ordning restaurangbyggnaden. Hotell
Örensbaden var i sin vagga.

Många gäster kom med tåg till
Jönköping och vidare med “Trådrullatåget” till Hultrum vid sjön Örens
södra strand. Där tog man ångbåten
över sjön till Örensbaden i Örserumsbrunn. (Tidig postadress) Den avgick
två gånger dagligen och var av stor betydelse för brunnsrörelsen.

Snart kom bygdens folk och drack av
vattnet. Den gård i Örserum, Mellangården, där källorna fanns, lät då
uppföra ett badhus samt salong över
källorna.
En pärla, naturskönt beläget en mil öster
om Gränna, fyra mil norr om Jönköping,
mitt emellan Stockholm och Malmö.
Den vackra utsikten över sjön Ören
kommer på köpet.
Några kostnadsfria aktiviteter som erbjuds våra gäster:
Bangolf, boccia eller kubb i Brunnsparken.
Ta ett dopp och simtur i den ljuvliga
sjön från Örensbadens egen brygga och

Direktör Wirén anordnade olika förströelser för gästerna; föredragskvällar,
musikstunder och dans.

Idag drivs hotellet av 4:e generationen

strand. Bekväma solstolar finns att låna.
Ro ut med någon av båtarna (medtag
egen flytväst om ni önskar sådan).
I Brunnshuset finns järnkällan och där
kan ni smaka på vattnet som folk reste
långväga för, förr i tiden.

Hotell Örensbaden är fortfarande i
familjens ägo och drivs av ättlingar
till direktör Wirén. Järnkällan är nu
än en gång iordningställd i det gamla
brunnshuset då intresset av en svunnen tid växer. Här kan du provsmaka
vattnet och känna historiens vingslag.
Köksmästaren är för övrigt den 5:e
generationen i släkten, sen anfadern
Wirén, i början av förra seklet.

Bastu och träningsredskap. Biljard och
pilkastning i gillestugan.
Mycket välkomna till Hotell Örensbaden!
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STADGAR för Svenska Slagruteförbundet
Antagna vid ordinarie föreningsstämmor 20130511 samt 20140531

§ 1 Ändamål
Svenska Slagruteförbundet (SSF) är en 1982 bildad ideell förening som har till ändamål
•

att väcka intresse för utforskning av samspelet mellan människan och den omgivande subtila energin,
att väcka intresse för utforskning av dess biologiska och psykologiska effekter.

•

att utveckla, testa och sprida olika sökmetoder,
exempelvis med hjälp av verktyg som slagrutor, pekare och pendlar, mm. och
exempelvis utan verktyg genom hand- eller fingertester, mm.
för att påvisa olika subtila fenomen och därigenom öka människans intuitiva inkänningsförmåga.

•

att på olika sätt söka förbättra omgivningens miljö och individers välbefinnande.

§ 2 Verksamhet
Förbundet, som är politiskt och religiöst obundet, skall i sin verksamhet främja ändamålet bland annat genom
•

att sammanföra personer med intresse för subtila energier, fenomen av olika slag och underlätta utbyte av erfarenheter och kunskaper.

•

att bistå arrangörer av lokala möten med råd, anvisningar och på annat sätt,

•

att genom medlemstidskriften och hemsidan informera om verksamheten i förbundet.

•

att söka samarbete med andra svenska och utländska sammanslutningar med liknande ändamål.

§ 3 Medlemskap
Envar fysisk person kan bli medlem genom att ansluta sig till förbundets stadgar och betala den för inträdesåret fastställda medlemsavgiften.
Medlem skall sträva efter etiskt uppträdande i sitt arbete med olika energier och kan inte åberopa sitt medlemskap som
garanti för kunnighet.
Medlem kan efter beslut av föreningsstämman utses till hedersmedlem. Sådan medlem är befriad från medlemsavgift.

§ 4 Medlemsavgift
Ordinarie föreningsstämma fastställer medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår att betalas före 15 februari det
året. Lägre avgift skall fastställas för medlemmar som avsäger sig medlemstidskriften.
12
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§ 5 Organisation
Föreningsstämma och extra föreningsstämma är förbundets högsta beslutande organ. Styrelsen verkställer mötenas
beslut och handhar inom ramen för dessa stadgar förbundets angelägenheter med full bestämmanderätt i övrigt.
Mandattiden för förbundets valda funktionärer löper från den föreningsstämma då valet skett till och med den
föreningsstämma som äger rum ett eller, i förekommande fall, två år därefter.
Vid vakans kan föreningsstämma eller extra föreningsstämma förrätta fyllnadsval. Omval kan ske till samtliga befattningar.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

§ 7 Säte och firmateckning
Förbundets och styrelsens säte är den ort där styrelsens ordförande är folkbokförd. Förbundets firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans eller var och en för sig.

§ 8 Styrelse
Styrelsen, vars ledamöter skall vara medlemmar i förbundet, väljs av ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, vilka väljs direkt till sina poster, samt av minst en
övrig ledamot jämte minst en suppleant.
Ordföranden väljs för en tid av ett år och övriga styrelseledamöter för en tid av två år med val av halva antalet vid en
föreningsstämma och halva antalet vid nästkommande föreningsstämma. Suppleanterna väljs för en tid av ett år.
Styrelsen skall utarbeta befattningsbeskrivningar för sina ledamöter.

§ 9 Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller på begäran av minst fyra styrelseledamöter. Konstituerande styrelsemöte skall hållas inom två veckor efter föreningsstämman. Därutöver skall styrelsen varje verksamhetsår hålla minst
två protokollförda sammanträden, till vilka styrelseledamöterna skall kallas. Suppleanterna
skall förhandsinformeras om varje styrelsemöte och kallas vid förfall för ordinarie ledamot.
Suppleanterna kan även kallas utan ordinarie ledamots förfall om styrelsen så beslutar.
Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och om minst fyra ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut
gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller vid lika röstetal den mening som
ordföranden biträder.
Suppleant som är närvarande utan att inträda i ordinarie ledamots ställe har yttrande- och förslagsrätt men deltar inte i
besluten.

§10 Förvaltning och årsredovisning
Styrelsen förvaltar och ansvarar för förbundets medel och övriga tillgångar.
Styrelsen skall till varje föreningsstämma avge årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för det närmast föregående räkenskapsåret med förslag till disposition av uppkommet över- eller underskott.
Årsredovisningen jämte förbundets räkenskaper, inventarieförteckning, protokoll och övriga handlingar skall tillhandahållas revisorerna senast den första februari året efter verksamhetsåret.
SLAGRUTAN 2014-4 NR 76
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§ 11 Revisorer
För att granska styrelsens förvaltning och årsredovisning samt förbundets räkenskaper m.m. väljer föreningsstämman två
revisorer och en revisorssuppleant för en period av två år.
Val av en revisor och en revisorssuppleant sker vid en föreningsstämma och en revisor vid nästkommande föreningsstämma.
Revisionsberättelse för det räkenskapsår granskningen omfattar skall överlämnas till styrelsen senast den första mars
året efter verksamhetsåret. I den mån revisorerna inte förordar ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för förvaltningen
under räkenskapsåret i fråga skall valberedningen utan dröjsmål underrättas härom.
Revisorerna äger närhelst och i den omfattning de önskar ta del av och granska förbundets räkenskaper under löpande
verksamhetsår.

§ 12 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre förbundsmedlemmar, varav en är sammankallande. Valberedningen väljs för tiden till
nästkommande föreningsstämma med uppgift att nominera kandidater till de befattningar till vilka val då skall äga rum.
Valberedningen skall därjämte utgöra kontaktorgan mellan medlemmarna och styrelsen i frågor rörande förbundets
funktionärer.

§ 13 Motioner
Medlem kan väcka motion (förslag) rörande förbundets verksamhet. För att kunna behandlas vid ordinarie
föreningsstämma skall motion i skriftlig form vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.
Styrelsen skall avge yttrande över i rätt tid inkomna motioner. För sent inkomna motioner hänskjutes till nästa
föreningsstämma och behandlas därvid såsom stadgeenligt väckta.

§ 14 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålles årligen inom tiden 1 maj - 15 juni enligt styrelsens bestämmande.
Styrelsen skall senast sex veckor före föreningsstämman genom medlemstidskriften eller på annat sätt ge medlemmarna
information om tid och plats för mötet, ett preliminärt program för konventet samt anvisningar om anmälan för deltagande.
Styrelsen skall senast två veckor före föreningsstämman till samtliga medlemmar utsända skriftlig kallelse till vilken skall
fogas:
– dagordning,
– årsredovisning inkl. materialförteckning,
– revisionsberättelse,
– förslag till budget för innevarande verksamhetsår,
– förslag till budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
– ev. propositioner samt i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande.

14
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§ 15 Dagordning vid föreningsstämma

Egon Pettersson

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att justera mötesprotokollet
4. Upprättande av röstlängd
5. Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
6. Dagordningens fastställande
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
8. Revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet övereller underskott
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
11. Styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår
12. Styrelsens förslag till budget och medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
13. Propositioner
14. Motioner
15. Fastställande av antal övriga ledamöter till nästkommande ordinarie föreningsstämma.
16. Val av styrelseordförande för 1 år, vice ordförande, sekreterare och kassör för 2 år
17. Val av övriga styrelseledamöter för 2 år och suppleanter för 1 år
18. Val av två revisorer för 2 år och en revisorssuppleant för 2 år
19. Val av redaktör för medlemstidskriften för 2 år
20. Val av webbmaster/hemsidesansvarig för 2 år
21. Övriga val i förekommande fall (ev. fyllnadsval)
22. Val av valberedningens tre medlemmar, varav en sammankallande, för 1år

Beslut kan ej fattas i ärende som inte tagits upp på dagordningen.
Protokoll från föreningsstämman skall undertecknas och justeras inom tre veckor och därefter hos styrelsen hållas tillgängligt för medlemmarna. Kopia av protokollet skall så snart som möjligt utsändas till medlemmarna eller publiceras i
medlemstidskriften.

§ 16 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålles om ordinarie föreningsstämma, extra föreningsstämma eller styrelsen finner det
nödvändigt. Därvid skall kallelse utsändas till samtliga medlemmar senast två veckor före mötet.
Extra föreningsstämma skall även hållas om det för uppgivet ändamål begärs av revisorerna eller av minst en tiondel av
samtliga medlemmar. Det åligger därvid styrelsen att inom två veckor efter mottagandet av sådan begäran till samtliga
medlemmar utsända kallelse till extra
SLAGRUTAN 2014-4 NR 76
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föreningsstämma, vilket skall hållas på dag som infaller två veckor efter kallelsens utsändande till medlemmarna.
Kallelse till extra föreningsstämma skall ske skriftligen och innehålla dagordning. Vid extra föreningsstämma får endast
de ärenden behandlas för vilka mötet utlysts.
Protokoll från extra föreningsstämman skall undertecknas och justeras inom tre veckor och därefter hos styrelsen hållas
tillgängligt för medlemmarna. Kopia av protokollet skall så snart som möjligt utsändas till medlemmarna eller publiceras i
medlemstidningen.

§17 Röstning och beslut
Röstning sker öppet men skall vid val, om någon begär det, ske med sluten omröstning.

§ 18 Medlemstidskrift
Förbundet ger ut en periodisk medlemstidskrift. Denna tillställes fullbetalande medlemmar boende i Sverige kostnadsfritt.
För fullbetalande medlemmar bosatta utanför Sverige tillkommer extra portokostnader för tidningen.
Redaktör väljs av föreningsstämman för en mandattid av två år. Ansvarig utgivare är ordföranden.

§ 19 Hemsida på Internet
Förbundet kan ge ut en hemsida på Internet. Riktlinjer för hemsidans innehåll beslutas av styrelsen. Innehållet skall presenteras på svenska men kan dessutom presenteras på annat språk.
Redaktör väljs av föreningsstämman för en mandattid av två år. Ansvarig utgivare är ordföranden.

§ 20 Utträde och uteslutning
Anmälan om utträde ur förbundet skall ske skriftligen till ordföranden i SSF.
Medlem som ej inom en månad efter skriftlig påminnelse betalat förfallen medlemsavgift anses ha utträtt ur förbundet.
Medlem som motarbetar förbundets ändamål eller på annat sätt skadar förbundets verksamhet eller anseende kan efter
beslut av styrelsen uteslutas ur förbundet. Medlemmen skall minst två veckor före beslutet ha beretts tillfälle yttra sig.
För beslut om uteslutning krävs, med avvikelse från § 9, att minst fyra styrelseledamöter är ense om beslutet.
Uteslutning av medlem, får på begäran, överprövas av närmast kommande föreningsstämma i SSF.

§ 21 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar måste fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna vid två på varandra
följande ordinarie föreningsstämmor. För att kunna behandlas skall ifrågakommande förslag till stadgeändring ha bifogats
kallelse till mötena.

§ 22 Upplösning
Beslut om förbundets upplösning och fördelning av ekonomiska samt materiella tillgångar måste fattas med minst två
tredjedelar av de avgivna rösterna vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en skall vara en ordinarie
föreningsstämma.
Upplöses förbundet skall dess behållna tillgångar anslås till forskning kring olika energifenomen och liknande företeelser.
16
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Boktips och recensioner

Redaktören fick ett mail från Pia Hellertz som informerade om
sin sida där hon lägger upp böcker hon läst. Pia delar gärna med
sig till Slagrutans läsare och det tackar vi för.

En liten introduktion till boken
Är Martinus livsverk ”Tredje Testamentet” det budskap världen väntat på
ett par tusen år? Jesus Kristus lovade
oss enligt Johannes evangelium att
”Hjälparen den Helige Ande” skulle
komma och förklara för oss allt vad
Kristus inte kunde förmedla, eftersom
mänskligheten då, för 2000 år sedan,
inte kunde förstå. Samtidigt förebådar
Kristus att det i de yttersta tiderna ska
komma Falska profeter som ska ”förvilla” oss.
Den intellektuelle sökaren som vill nå
Sanningen har anledning att fundera
över vilka kriterier som bör styra sanningssökandet. Hur ska vi utveckla
dessa kriterier? Vad ska styra sökandet?
Hur ska vi kunna skilja Profeten från
de falska profeterna? Hur ska vi undvika att låta oss bli förvillade?
I denna lilla bok försöker författar-

en utveckla analyskriterier för detta
sökande, för bedömningen av vem som
skulle kunna vara denne ”Hjälpare”.
Den danske författaren och mystikern
MARTINUS menar att hans samlade
verk är denna utlovade ”Hjälparen, den
Helige Ande”, den andliga vetenskap
som förklarar existensen, livet, kärleken, lidandet och evigheten, de eviga och
enligt de akademiska filosoferna, fortfarande obesvarade frågorna.
Pia Hellertz menar att Martinus är
den ende som ger logiska, heltäckande och sannolika svar på dessa stora
frågor. Men eftersom Martinus själv
uppmanar oss att vara kritiska och att
analysera och pröva hans hypoteser
mot våra liv, så uppmuntrar också hon
till kritisk analys och granskning av
Martinus världsbild. Boken vill stimulera denna kritiska analys, men i kärlekens tecken.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Pia Hellertz är filosofie doktor och universitetslärare. Hon har studerat Martinus kosmologi, ”Tredje Testamentet” i
cirka 25 år och bland annat undervisat
på Kosmosgården i Varnhem.
Boken kan köpas på Världsbild Förlag,
Vasavägen 9, 181 42 Lidingö, E-post:
mail@varldsbildforlag.se, eller direkt
från för fattaren Pia Hellertz, 019-31
46 77, pia.hellertz@telia.com.

Har du läst en intressant bok du tycker fler kan finna nöje i att läsa så
skriv gärna några rader om den och skicka till redaktören för Slagrutan.
SLAGRUTAN 2014-4 NR 76
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Kom ihåg!
Motioner till årsmötet styrelsen tillhanda
senast 15 februari enligt SSF stadgar.

SSF har tillbehör på lager. Kontakta materialförvaltare Agne Olausson, 0523-66 25 92, för information och pris så skickar han gladeligen ett postpaket omgående. Mail: agne@olauson.eu
Tröjor - Blå, vita och röda med SSF-logo på bröstet, storlekar S - XXL
Pekare, med handtag, par
Pekarehandbok
Färgskalor
SSF-logo blå. Klister eller tyg - stora mellan och små
Pendlar i trå, svarvade, 2 utföranden.

Böcker till salu hos SSF - förmånligt medlemspris
SSF har ett antal av paret Hamiltons böcker, de är mycket uppskattade. Passar alldeles
utmärkt som present både till sig själv eller
någon man håller av. Samma sak gäller
såklart pekarhandboken - oumbärlig för
novisen.

En liten handbok om

PEKARE
Vår tids mest använda
sökredskap

SVENSKA SLAGRUTEFÖRBUNDETS
SKRIFTSERIE
NR 1
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Stenringen
Jordpuls
Gaia
Gryl
Oera-Linda
Pekare

Fädernas Glömda Kunskap Ulla och John Hamilton
Fädernas Gåtfulla Kraft
Ulla och John Hamilton
Våra Fäders Jord
Ulla och John Hamilton
Fädernas Urkraft
Ulla och John Hamilton
En Fornfrisisk Krönika
Ulla och John Hamilton
En liten handbok om vår tids mest använda sökredskap

Pris Medlem
270 kr 220 kr
Slutsåld
270 kr 220 kr
270 kr 220 kr
140 kr 120 kr
30 kr
30 kr

Jordstrålningscentrum i Stockholm utbildar och erbjuder
föredrag i intuitiva sökmetoder
Maila till: jc@vingar.se eller ring 08-510 110 25.

Titta gärna in på facebook.com/ på gruppen slagruta västkusten.
www.facebook.com/groups/241921692560414/
Egon
Det är snart dags att se inbjudningar till aktiviteter i vår.
Agne 0523-66 25 92

Slagruteföreningar i nära samarbete med SSF
Arvika Slagruteförening
Bert Lindström (ordförande)
0768-175840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@
hotmail.com
Hemsida: http://arvikaslagrutan.
blogspot.com/
Dalarutan
www.dalarutan.n.nu
dalarutan@slagruta.org
Anna Munksgaard

Fullmåne

Måndag 5 januari kl 5:54
Onsdag 4 februari kl 00:10
Torsdag 5 mars kl 19:06
Lördag 4 april kl 14:07
Måndag 4 maj kl 05:44
Tisdag 2 juni kl 18:21
Torsdag 2 juli kl 04:22
Fredag 31 juli kl 12:45
Lördag 29 augusti kl 20:37
Måndag 28 september kl 04:52
Tisdag 27 oktober kl 13:05
Onsdag 25 november kl 23:44
Fredag 25 december kl 12:11

JiS = Jordstrålningssällskapet i
Stockholm
http//jis.adante.se
thordn@gmail.com
Thord Nilsson
Långsjövägen 2 B
135 54 Tyresö
Tel: 08-742 62 43

Månkalender
2015

Slagrutan Tvärs
www.slagrutantvars.se
Rolf Heinemann
Hälsogränd 25
702 28 Örebro.
Tel: 019-240796

Nymåne

Tisdag 20 januari kl 14:14
Torsdag 19 februari kl 00:49
Fredag 20 mars kl 10:38
Lördag 18 april kl 20:59
Måndag 18 maj kl 06:15
Tisdag 16 juni kl 16:07
Torsdag 16 juli kl 03:26
Fredag 14 augusti kl 16:54
Söndag 13 september kl 08:42
Tisdag 13 oktober kl 02:06
Onsdag 11 november kl 18:47
Fredag 11 december kl 11:29
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Det kom ett brev...
Det kom ett brev från en medlem, och det
är ju alltid lika trevligt. Så här skriver han:
“Hej Pär!
Vi besökte tidigare grannar, och han visade
mig då på de sista felande årgångar av
Tidens Kalender som han funnit på loppis.
(Han har samlat och har hela serien komplett nu).
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I den första boken jag tog av alla dessa
25-tal, kom denna artikel upp! “Märkligt”,
slumpen är väl ingen tillfällighet, tydligen?
(blev lite förvånad när jag ville kopiera
sidorna, men fick ett rakblad att skära ut
dem istället).

Returadress vid adressat okänd:
Medlemsregistret
Anita Elmerfeldt
Sturegatan 5 B
523 30 Ulricehamn

Sänder den till dig så du får avgöra om det
kan vara något.
Från vännen Pähr”
Javisst är det något, kul tycker Red, tackar
och plockar in dessa nu och fler i kommande nummer av Slagrutan.

