Elöverkänsligas Förening
i Jönköpings län
M E D L E M S – B L A D – Nr. 5 - 2019

bästa sätt. En stor eloge vill jag ge till
arrangemanget.
Allt trådlöst var avstängt för att vi kunde
vara på plats utan några besvär för
överkänslighet, mycket bra gjort.
Vi var ca 15 personer som mötte upp vid
Varnhems klosterkyrka, för att sedan
gemensamt gå upp till Kata Gård.

Ordförande har ordet:

Mognad ger inre lycka Man behöver inte
bekymra sig om att bli äldre, för även om
det yttre kanske ”försämras” så förbättras
många av de inre kvalitéerna. Forskning
visar att äldre är lika lyckliga som yngre,
men föreställningen om vad som är ett
lyckligt liv skiljer sig mellan åldrarna.
Att bli äldre innebär en mer medveten och
visare fas, där man kan njuta av livet på ett
annat sätt – och mer inifrån. / Dr. Sanna
Ehdin.

En guide (som var arkeolog), mötte upp
och berättade om händelser för mer än
1000 år sedan, en plats där människor levt i
flera tusen år.
Kata Gård kommer från en kvinna som
ligger begravd i en murad stenkista, med
dagens vetenskap vet man att hon var
blond, blåögd och ca 30 år när hon dog och
begravdes i mitten av 1000-talet.
Över graven fanns en stenhäll med
runskrift: ”Kättil gjorde denna sten efter
Kata sin hustru, Torgils syster”.

Varnhems klosterkyrka. Foto: Egon Reiver.
Foto: Yvonne Adamson.

Detta är visdomsord som det är viktigt att
vi försöker ta till oss. Även hösten har sin
skönhet, likt alla andra årstider som har
sin charm, med förändringar i tid på ont
och gott. Egon Reiver

27 aug. var det KULTURTRÄFF i
Varnhem, mellan Skövde och Skara. En
träff som Elisabeth Johansson (ordförande
i Västra Götaland) arrangerat på det allra

Berättelsen om Varnhem och vikingatiden
finns att se på Västergötlands museum i
Skara, där vikingakvinnan Kata,
storgårdens härskarinna finns
rekonstruerad i full storlek.
Sigrid heter den kvinna som donerade
gården Varnhem till munkarna, som
ogillades av de kungliga.
Den första kyrkan byggdes i slutet av 900talet i trä, under 1000-talet byggdes den ut
till en stenkyrka, 15 x 8 meter. Det är
mycket gravar i området.

Klosterruin och örtagården.

Foto: A-L Reiver

1150 anlades det självförsörjande klostret i
Varnhem och under 1600-talet
restaurerades klosterkyrkan av Magnus
Gabriel De la Gardie, som inrättade
gravkor och minneshäll för sig och hans
familj.

Birger Jarls grav. Foto: Egon Reiver.

Att göra ett besök i Varnhems klosterkyrka
och Kata Gård, är att upptäcka spåren av
vår hisnande historia som också har kallats
”Sveriges vagga”. / Egon Reiver.

Varnhems klosterkyrka. Foto: A-L Reiver.

Stockholms grundare, Birger Jarl ligger
begravd i Varnhems klosterkyrka, i en
välbevarad i en romansk gotisk miljö.
Enligt tradition var Varnhem en
betydelsefull plats, där man kunde bli
begravd och här har fyra svenska
medeltidskungar fått sin sista vila.

Varannan blir sjuk av vanliga läkemedel!
Hundratusentals människor blir sjuka av
vanliga läkemedel. Upp till varannan drabbas
av läkemedelsrelaterad sjuklighet som skapar
vårdkostnader på upp till 19 miljarder
kronor/år.
Det ger stort enskilt lidande - och biverkningar
och följdsjukdomar till direkta kostnader för
patienterna på mellan 4 000 och 10 000 kronor
per år.
12 procent av befolkningen var drabbad
under en tremånadersperiod.
Det visade en doktorsavhandling av Hanna
Gyllensten, apotekare och forskare vid

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs
universitet. 5 000 patientjournaler och enkäter
från 7 000 personer har undersökts med hjälp
av expertpaneler med läkare. Denna
läkemedelsorsakade sjuklighet (LOS) får
konsekvenser även utanför vården.
Läs mer och mina kommentar i blogg:
https://ehdin.com/varannan-sjuk-av-vanligalakemedel/ #läkemedel #sjukvård
Källa: Dr. Sanna Ehdin fb 2019-08-31.

utan mer att ni litar på personen i andra
änden.
Gruppen välkomnar er som:
• Har behov av att komma till lugnare
platser, eller företräder personer som inte
hanterar datorer.
• Har information att ge som kan hjälpa
utsatta till andra områden. Ex uthyrning av
bostäder, tillfälliga boenden, husvagnsplats
etc.
• Bor i lågstrålande område och är
intresserade att förmedla erfarenheter, och
eventuellt kunna kontaktas för
informationsutbyte.
Jag har upprättat ett dokument med
lågstrålande områden jag hittat. Ni som
känner igen era områden får gärna
rapportera upplevda förändringar.
Tillvägagångssätt för medlemskap
• Ni som redan är medlemmar kan använda
rutan ”BJUD IN MEDLEMMAR” och
lägga till personer. Observera att det går
endast att bjuda in personer ni har på er
vänlista.

Källa: Strålskyddsstiftelsen.

Hans Rencke Administratör ·
FB-grupp om lågstrålande områden.
Nu finns en fb-grupp vars uppgift är att
förmedla information om lågstrålande
områden. Då sådan information är känslig
och bitvis infekterad är statusen satt till
hemlig.
Namnet på gruppen är ”LSO”
(Lågstrålande Områden) Den kan inte
sökas eller hittas på Facebook annat än av
befintliga och inbjudna medlemmar, det
som skrivs där syns inte för utomstående.
Medlemskapet sker på personlig bas, alltså
att ni som får inbjudan och accepterar
medlemskapet kan i er tur bjuda in
personer ni kan gå i god för. Det behöver
inte vara fråga om en personlig relation,

• Ni som inte har någon som bjuder in er
kan höra av er till mej eller Attila så tar vi
saken vidare. Vi behöver då
kontaktuppgifter, namn, telefonnummer
adress etc så vi kan bekräfta att ni inte
tillhör avdelningen nättroll.
Ni som använder falska namn på era fbkonton får vara beredda att nekas
medlemskap. Källa fb 2019-09-09.
ELSTÄNGSEL SOM STÖR
Elstängsel runt våra hagar är en ganska
vanlig störkälla och förutom tv-tittare är
även radioamatörer drabbade. Ibland kan
elstängsel också orsaka störningar på
telefoner.
Det finns två enkla saker för att undvika
problem. Först av allt, se till att underhålla
elstängslet. Låt inte gräs och buskar nå
upp till tråden. Kontrollera också att det
inte är dålig kontakt någonstans, främst
vid skarvar (som bör undvikas) och där

stängslet öppnas. Gnistan fungerar som
radiosändare
Anledningen till att det blir störningar är
att det gnistrar där det är dålig kontakt. En
liten gnista är faktiskt en radiosändare
som sänder på i stort sett alla frekvenser
samtidigt. I radions barndom fanns det
något som hette ”gnistsändare”, dessa är
nu förbjudna just för att de orsakade så
mycket störningar. Gnistan är själva
radiosändaren och stängseltråden
fungerar som sändarantenn. Förutom att
ett väl underhållet elstängsel orsakar
mindre störningar så fungerar det mycket
bättre – alla är vinnare. Undvik
antennförstärkare Vidare krävs att teven
har en bra antenn och en fräsch kabel till
tv-apparaten. Med en stark signal från tvsändaren är det mindre risk att
mottagningen störs – och du slipper
fyrkanter i bilden. En gammal kabel har
ofta läckt in vatten och det är inte ovanligt
att anslutningsdosorna uppe vid antennen
är fulla med oxid och gamla döda insekter.
Allt detta gör att signalen blir svag. En
snabb och enkel åtgärd kanske blir att
montera en antennförstärkare. Undvik i det
längsta att lösa problem med dålig
mottagning med en antennförstärkare – de
är känsliga för störningar (inte bara från
elstängsel). Lös hellre problemet med en
bra antenn och ny kabel, är dessa i bra
skick behövs sällan någon extra
förstärkare. Källa Elsäkerhetsverket.

Strålskyddsstiftelsen toppar förstasidan
JP 2019-09-16. ”UTSKICK OROAR
BOENDE.
Strålskyddsstiftelsen har delat ut material
med budskapet att basstationer kan ge
”kringboende cancer”.
Enligt JP hade ett par anonyma individer
hört av sig till redaktionen – oklart om de
är ”boende” eller från Telecoms PR byrå?
Vad är det man kallar sådant här?
Koka soppa på en spik?
Göra en höna av en fjäder?
Oväntad PR för Strålskyddsstiftelsen?
Eller helt enkelt PR för Big Telecom (dvs
shoot the messenger!)? Är det i själva
verket Big Telecom som oroas av
”lapparna” och som vill lugna
allmänheten?
Tacksam för synpunkt på vad det handlar
om egentligen? Källa: Mona Nilsson.
Mail från fastighetsskötaren till
Strålskyddsstiftelsen
Nu har man satt era infoblad på entréer till
fastigheter jag ansvarar för - Igen! Det
gäller Klostergatan 37 i Jönköping. Detta
är inte ok då vi måste göra rent
glaspartierna igen efter tejprester.
Svar från Mona Nilsson. Hej, Tack för
mail och information. Vi ska informera om
detta. Vi har självfallet inte något med
detta att göra och vi anser att det inte är
o.k. Med vänliga hälsningar Mona Nilsson.
www.stralskyddsstiftelsen.se

Ett inlägg lades ut på Facebook med
anledning av artikeln i
JönköpingsPosten samt med
anledningen av uppsättning av flygplad.
I måndags hade Jönköpings-Postens
förstasida en nyhet om att någon eller
några spridit information i Jönköping om
riskerna med strålning
från mobilmaster/mobilsändare.
Elöverkänsligas Förening i Jönköping har
inte kännedom om vem som spridit
informationen, men vi är glada att fler och
fler börjar bli medvetna om riskerna med
trådlös teknik och att det uppstår
debatt.
För att sätta upp flygblad på annans
fastighet m.m., måste först inhämtas
tillstånd från ägaren eller förvaltaren. /
Egon R.

Snart är det dags för ny
medlemsträff i adventstid.
Nu är det dags att pricka in torsdagen
28/11 kl.18.00 i din almanacka, då träffas
vi på samma fina plats som vid förra året, i
Norrby Ängar som ligger mellan Eksjö och
Mellby/Värne.

Från 29/11 2018 medlemsträff i Norrby Ängar.

En mycket lågstrålande, bra och
miljövänlig lokal, där alla mådde bra förra
året vid advent, när vi var där.
Vänta inte med din intresseanmälan
utan hör av dej snarast till

Egon Reiver, Sandhemsgatan 7, 575 35
Eksjö eller mail egon@reiver.se
eller Telefon: 0381-10110.
I programmet ingår mat, dryck och
musikunderhållning, samt en härlig
gemenskap under hela kvällen m.m.
Vi är beroende av att veta hur många som
kommer (för att kunna beställa maten) och
för dej som har någon form av allergi,
meddela mej detta så löser vi det.
Innan detta utskick har 8 personer
anmält sig, så vänta inte utan hör av dej
snarast du också, då vi i god tid
Vägbeskrivning: Från Aborrondellen
RV40, (väster om Eksjö),
åk mot Vetlanda ca 2 km,
sväng vänster mot Höreda/ Nifsarp,
ca 700 m. sväng höger mot skylt Höreda,
kör (tot. ca 15 km) förbi Höreda kyrka
mot Mellby.
När du passerat skylt Norrby, är det ca.
1 km kvar,
på höger sida finns nu Norrby Ångar
(skylt ekologisk försäljning m.m.)
sväng av till höger från vägen och kör ca
50 m, parkera på planen.
Du/ni är framme.

Alla är hjärtligt välkomna,
hälsar Egon med övrig i styrelse.
Ordförandeträff i Fredshammar, Orsa
27 – 28/9.
Från Jönköpings län var det undertecknad
som representerade föreningen. Resan
började torsdag fm med att köra de dryga
50 mil innan jag var på plats i
Fredshammar, norr om Orsa i Dalarna.
Men efter ca 20 mil gjorde jag en
mellanlandning hos Yvonne Adamson,
som bor på gränsen mellan Västergötland
och Värmland och där se på hennes fina
fotokonstverk, som bilden nästa sida. Efter
vi suttit och samtalat en stund fortsatte jag
färden vidare norr ut på riksväg 26.

Vid fortsatt resa inträffade något som inte
var uppskattat, jag fick punktering på ena
däcket.
Att få punktering mellan Vansbro och
Mora i Dalarna, ute i ödemarken i en natur
av myr efter myr - i ”Björnens rike”.
Det hade börjat skymma, mörkret kom allt
närmare där jag befann mej, det kändes
inte uppmuntrande.
Höger däck på husvagnen hade exploderat
och kvar var bara en del av däckkorden
och en skadad fälg som låg mot vägbanan.
Det var bara att med domkraften och
stödbenen lyfta vagnen så mycket att jag
fick in domkraften under balken och sedan
kunde pumpa upp vagnen till rätt nivå, för
att få reservhjulet på plats.
När man ligger där på knä och
skymningens skuggor börjar röra på sig, då
kastar man gärna en blick över axeln för att
se om någon nyfiken björn syns till på
myren. Men jag tror jag var mer
intresserad av en björn än vad björnen
skulle vara av mej.
Till slut i mörkret var allt klart, jag
samlade ihop mina verktyg och sedan
fortsätta ca 1½ timma till, innan jag var
framme vid målet i Fredshammar. Så här i
efterhand upplevs händelsen som ett litet
vildmarksäventyr.
Det är alltid lika roligt att träffa nya som
gamla ansikten. De flesta av oss har ju
träffats tidigare, så det är en trevlig
gemenskap i goda vänners lag.
Under de två dagarna stod en hel del på
programmet.

Förbundsordförande Marianne Ketti
hälsade alla välkomna och informerade
kring Förbundet.
Vi länsordförande fick sedan i tur och
ordning informera vad som händer och
sker i de olika länsföreningarna, om olika
händelser med mera av intresse.
Under lördagen var det grupparbete med
genomgång av förbundets info-grupps
arbete, ett betydelsefullt viktigt arbete.
Undertecknad lämnar snart sin plats som
gruppdeltagare i info-gruppen, då nya
yngre krafter behövs komma in och den
arbetsbelastning jag har idag behöver nog
trappas ner lite allt eftersom. / Egon R.

Strålskyddsstiftelsen har gjort en ny
sammanställning av forskningen som visar
skadliga effekter av den mikrovågsstrålning som sänds ut av WiFi.
I ett nytt faktablad visas att upprepad
forskning under många år visat att
mikrovågsstrålning från WiFi är skadligt
för hjärnan, andra organ och för våra
celler.
Det saknas helt forskning som visar att det
inte föreligger hälsorisker med att
långvarigt exponera barn för WiFi. Ändå
har tekniken införts på bred front i stort
sett utan undantag i de svenska skolorna
och förskolorna. – En stor skandal,
konstaterar Strålskyddsstiftelsen.

Wi-Fi sänder vanligtvis ut pulserad
mikrovågsstrålning vid nästan samma
frekvens som mikrovågsugnen, 2,4 GHz.
Källa: Strålskyddsstiftelsen 2019-09-30

säger David Fidjeland på Telenors
pressavdelning till Resett.
5G-start i Genève orsakade huvudvärk,
tinnitus mm.
Källa Strålskyddsstiftelsen.

När Telenor startade 5G från
basstationer på taket till sitt
huvudkontor fick anställda i
närområdet direkt huvudvärk. Telenor
hävdar, trots de direkta
skadeverkningarna, ändå att 5G är
ofarligt.
Det var i mitten av september som Telenor
startade 5G från taket på sitt huvudkontor
strax utanför Oslo med två nya 5Gbasstationer. Den ena basstationen sänder
på 3,6 GHz och den andra sänder med 26
GHz och är en del av ett större
forskningsprojekt i samarbete med EU som
kallas 5G-VINNI.
Direkt efter starten fick flera anställda
hälsoproblem i form av kraftig huvudvärk.
Detta enligt en person som kontaktat
tidningen Resett och som själv arbetar i
området och vars kollegor drabbades av
huvudvärk. Eftersom hälsoproblemen kom
så direkt efter igångsättandet av 5G är det
rimligt att anta att det finns ett samband, i
synnerhet som 5G-VINNI basstationen
sänder mycket stark strålning, skriver
Resett.
Telenor å sin sida hävdar att strålningen är
ofarlig men uppmanar ändå sjuka
människor att ta kontakt med bolaget om
det uppstår hälsoproblem.
– Vi tar självfallet detta på allvar och
uppmanar de som drabbats att ta kontakt

Föreningens bibliotek för medlemmar.
Låne-böcker:
Mat som läker
Sanna Ehdin
Mänskliga rättigheter i praktiken
Laura Popa
Där vägen börjar. (Skönlitteratur).
Linda & Veronica Berling
Där vägen slutar. (Skönlitteratur). (
Linda & Veronica Berling
En annan värld.
Christine von Hedenberg.
Frisk utan medicin.
Ann-Marie Lidmark
Innan bubblan brister
Örjan Hallberg
Mobikett….
Sven Rollenhagen
Den självläkande människan
Sanna Ehdin Anandala
Är de verkligen sjuka?
Ann-Marie Lidmark
Spelet om 3G
Mona Nilsson

Mobiltelefonins hälsorisker
Mona Nilsson
Ett vackert fängelse
Gunilla Ladberg
Mörkläggning
Gunni Nordström
Kanariefågeln ryter
Ingrid Franzén & Margareta Dahlberg

Glöm inte bort att anmäla dej
snarast till vår medlemsträff i
föreningen, den 28 november 2019
kl.18,00 i en skön och trevlig
atmosfär och samvaro tillsammans,
då vi äter lite gott.
Denna medlemsträff är till för dej
som vill komma och umgås i en
lågstålande miljö.

Livskvalitet
Alf E Sjöberg
Varsågod nästa
Margareta Molius
Smärta i fokus
Karin Öckert
Gluten och mjölk
Micke Skribent
Att vara jordad
Clinton Ober, S.T. Sinatra & M. Zucker
Bostad och hälsa
Ragnar Forshufvud
Tandröta som orsak till nervsjukdomar.
Med.dr docent Patrick Störtebecker.

Bild från tidigare års julträff med
underhållning. Foto: Ann-Louise K Reiver

Ha en skön läsning. / Styrelsen

Kvicksilverförgiftning från tandamalgam, en
fruktansvärd risk för människans hjärna.
Med.dr docent Patrick Störtebecker.

DVD:
Gilla läget, om att vara elöverkänslig.
Av Helen Aastrup Samuels
Vill du låna böcker, hör av dej med SMS eller
tala in: Willis mobiltelefon 073-058 40 88,
eller skriv brev: Marianne & Willis Aztor
Bäckadal, Vireda by, 561 96 Lekeryd
Har du lånat en bok som du läst klart, glöm
ej att lämna tillbaks den snarast.
/ Styrelsen.

Höststämning. Foto: Egon Reiver.

