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AGS steg tabell

Supermånen och blodmånen

De gåtfulla stenarna i Saxhyttan

Jordpuls-Fädernas Gåtfulla Kraft

SSF ekonomi
Böcker till salu

Slagruteföreningar
Månkalender

Ett brev från medlem
TÄVLING

Pyramider i Sverige och Bosnien

Kryssa mellan linjerna

Skall vi förnyu oss.

Arkivhandlingar
Böcker

Höstmöte i Blekinge

Ordföranden
tar ordet.SSF Anna Munksgaard

Anna

Avstörning med frekvenssteg

Slagrutan sen då? 

  Tja. Det beror på Dig. Redak-
tören tar emot, redigerar, sam-
manställer, producerar och ser 
till att tidningen, via tryckeri och 
postverk, kommer till Dig med en 
förhoppning att Du skall finna den 
läsvärd.
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I huvudet på ordföranden

För några veckor sedan var jag med på höstmötet i 
Blekinges skärgård.
En mycket trevlig helg med, som vanligt, trevliga 
deltagare och ett intressant program. Vi hade 
också en väldig tur med vädret så vi kunde vara 
ute under större delen av dagarna. Längre fram i 
tidningen kan ni läsa mer om helgens upplevelser.

Ibland brakar världen in i våra vardagsrum, i 
sällskap med våld, nöd och lidande och de sen-
aste åren kanske mer än vanligt. Hela jorden är 
i förvandling. Stormar, bränder, översvämningar, 
jordbävningar, vulkanutbrott, tsunamis, krig och 
nu också den största människoförflyttningen i 
modern tid. Finns det någon som tror att allt 
kan förbli som förr? Kommer de som lever i det 
förgångna att klara av att bemästra rädslan och ta 
klivet in i framtiden?

Några av oss har fått förmånen att få bidra till att några 
av offren för dessa förändringar ska kunna anpassa sig 
till den nya verklighet de befinner sig i. Vi får också ta 
del av den tacksamhet och glädje de känner över att 
befinna sig i trygghet, men också sorgen och saknaden 
efter det och dem som de lämnat bakom sig.

När redaktören skickade den befogade frågan: ” Är Ditt 
huvud tomt och innehållslöst? Sidan två i Slagrutan 
nr 79 "I huvudet på ordföranden" är det i alla fall.”, 
så svarade jag ” I huvudet är det ganska överansträngt 
just nu,…..” och så är det faktiskt. Varje eftermiddag 
åker jag hem från jobbet med en hjärna som är ganska 
utmattad men full av intryck och funderingar.

Vad kan du och jag göra för att göra denna resa in i 
nästa fas så skonsam som möjlig för både oss själva och 
våra medmänniskor?

Redaktören kan ju också ta ordet eftersom det blev plats över. 
Slagrutan är sen.

   Så kan det bli vid personalbyte. 
Annan dator. Andra program. Nytt 
tidningsprogram. Krånglande mejl.  
Länkar som försvinner.Tid till an-
nat. Detta att vara redaktör är ju en 
fritissyssla.

Detta är tredje gången jag gör 
Slagrutan nr 79. De två tidigare har 
försvunnit så jag inte får tag i dem. 
Nu är jag smart nog att spara kopia  
då och då på ett separat minne. Då 
blir det inte så mycket att återställa 
vid förlust

Slagrutan senare?

Min ambition är att Du skall finna 
en  läsvärd Slagrutan. Där skall 
finnas något för nybörjaren och 
något svårförståeligt och mycket 
däremellan. 

Men, det är Din tidning. Tala om 
hur Du vill ha den. Vad den skall 
innehålla. Och sänd referat, bilder, 
erfarenheter och sådant som Du 
tror kan intressera andra

   redaktor@slagruta.org          0523-66 25 92,             0768 35 62 44

Hälsopendling med Leif Paulin



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

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

Dalarutan
www.dalarutan.n.nu
dalarutan@slagruta.org
Anna Munksgaard

Slagruteföreningar i nära samarbete med SSF

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

Arvika Slagruteförening
Bert Lindström (ordförande)  
0768-175840
Epost: berra.mbsec.lindstrom@
hotmail.com 
Hemsida: http://arvikaslagrutan.
blogspot.com/

Månkalender
2015Fullmåne

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

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

 SLAGRUTAN 2015 nr 3         19

Titta gärna in på facebook.com/ på gruppen slagruta västkusten.  
www.facebook.com/groups/241921692560414/
Agne 0523-66 25 92


