
Folkdansuppvisning vid Julita Skans

Efter ett års uppehåll återupp-
livades på söndagen Sörmländska
Ungdomsringens årliga folkdans-
uppvisning vid Julita Skans, där
mycket folk hade församlats i den
underbara vårgrönskan.
Sex av Ungdomsringens sju an-

slutna föreningar deltog. Det var en-
dast. Flen som saknades, annars var
de där allesammans: Oxelösund, Ny-
köping, Katrineholm, Eskilstuna, Vid-
ökna och Nynäshamn;

Allt som allt deltog mellan 150
och 160 medlemmar i uppvisningen,
som startade på förmiddagen med
genomgång av hela det program, som
på eftermiddagen visades för en bre-
dare publik med gullvivor och tul-
paner i gräsmattan som en passande
inramning tillhela den vackra färg-
skalan av dräkter.

Ledare för folkdanserna var di-
striktets folkdansinstruktör Kate Ju-
nos från Nynäshamn, medan Sune
Åberg från Oxelösund ledde lekar
och tävlingslekar. För ackompanje-

rande dansmusik svarade Allan Karls-
son, Augustenbad, Bie, jämte spel-
män från flera andra orter.

Dagen avslutades med en liten upp-
visning framför Värdshuset.

Intresset har ökat för folkdans, spe-

ciellt i barnlagen och ungdomslagen,
noterade en nöjd Sune Åberg vid
vårt samtal med honom. Det är tyd-
ligt att skolornas ökade dansintresse
gjort sitt till.

Närmast på programmet för Ung-

Eldriven hand
Den första elektriskt drivna

handprotesen i landet har en
boråsare på Solhems sjukhus,
Bengt Jakobsson, fått. Den fun-
gerar genom bioströmmar och är
begränsad till grepp mellan tum-
me och lång- och pekfinger. Ak-
tionsströmmar från musklerna i
armen uppfångas av känsliga
elektroder som vidarebefordrar
impulserna ut till handprotesen.
Bäraren får en känsla av att upp-
leva samma förnimmelser som
före amputationen.

domsringens medlemmar står förstås
midsommarfirandet, och sedan reser
säkerligen åtskilliga till bygdeung-
domsträffen i Luleå den l juli.

Denna »naturliga hand» gör att
bäraren kan avpassa greppet ef-
ter förhållandena. Antingen kan l
han greppa helt försiktigt om ett
lätt föremål eller meä ett kraf- l
tigare grepp hålla en tyngre sak.

Den hand som Bengt Jakobs-
son nu bär är en österrikisk-tysk
konstruktion, som kostar cirka
2,000 kronor. En vanlig mekanisk
protes kostar mellan 600 och 1,000
kronor.

ETT KANADENSISKT jetjakt-
plan av typen Starfighter stör-
tade på söndagen på den kana-
densiska flygbasen i Lahr, Väst-

Nordiskt ungdomsår
I månadsskiftet juli—augusti inva-

deras Island av 400 svenska, norska,
finska och danska ungdomar, som
skall bekanta sig med öns alla se-
värdheter — inte minst de heta käl-
lorna - - och kultur. Ungdomarna
får bo i familj. Invasionen är inled-
ningen på ett nordiskt ungdomsår
som arrrangeras av föreningen Nor-
den. Ungdomsårets final infaller i
juni nästa år då Aalborg väntar
massinvasion av deltagare till en
nordisk ungdomsstämma i staden.

tyskland. Piloten räddade sig
med katapultstol. (TT-Reuter)


