
Hembygdsföreningen samlar 
spelmanslåtar från bygden 

DAGA: Björnlunda hembygdsförening har god fart på verksamheten. Av sammanlagt 372 
medlemmar är 145 ständiga medlemmar. Det framkom vid föreningens årsmöte i Ordenshuset. 
Föreningens sekreterare sedan många år, Brita Arvidsson, fick ta emot hembygdsförbundets 
förtjänsttecken vid den stämma som hölls på Torekällberget i Södertälje. 

En stor dag noterades och en viktig milstolpe passerades den 29 maj. I samarbete med kultur-nämnden och skolstyrelsen fira-des Velanderborgsskolans 150 år under värdiga former. 
Särskilt minnesvärd var också den hembygdsdag som anordna-des på sensommaren. Beträffan-de verksamheten vid vandrar-hemmet konstateras att 424 över-nattningar förekommit, vilket är en god ökning från föregående år. 
Fotoklubben som aktualisera-des redan för ett år sedan skall nu bli verklighet. En arbetsgrupp för hembygdsfoto valdes och nu räk-nar man inom gruppen med all-mänhetens stöd i form av filmer och vanliga bilder. 
Riksspelman Christina Frohm drog upp frågan om att förening-en skall samla in gamla låtar som finns i bygden. Enligt uppgift lär det finnas en hel del som nu är un-dangömda i lådor. Många spel-män har funnits och nu skall om möjligt deras låtar åter föras fram i rampljuset. Christina 

Frohm medverkade för övrigt vid 
årsmötet och informerade om de 
låtar hon just då framförde och 
som samtliga hade fast förankring 
i Björnlunda med omnejd. 
Satsar på Kleva kvarn 

— Vi beslutade på årsmötet att det stora vattenhjulet i Kleva kvarn skall sättas i stånd, säger ordf Olle Carlsson. Vi har tidigare reparerat byggnaden och kostna-derna för allt kommer att ligga mellan 25 000 och 30 000 kr. Vi hop-pas ju också på kommunalt stöd. Olika av kommunens framträ-dande politiker har ju redan tidi-gare förklarat, att det arbete hembygdsföreningarna utför är väl värt att satsa på. 
I samband med årsmötet visa-de Gunnar Gustafsson en film som han tog under sommaren 1976 då en grupp sörmlänningar besökte Österrike. 

Styrelsen 
Till ordförande omvaldes Olle 

Carlsson. Thesy von Stedingk är v ordf, Brita Arvidsson, sekr, Åke Johansson, v sekr och Nils Klev-stig, kassör, Vilhelm Lexell, Arne Gustavsson, Gösta Gustavsson, karl Schön, Ulla-Britt Knutsson och Per Tranquist, de två sist-nämnda nyvalda. 
Revisorer är Nils Karlsson och Eric Thor. Arbetsutskottet består av Olle Carlsson, Vilhelm Lexell, Nils Klevstig, Karl Schön och Bar-bro Andersson. 
Kommitté för Klevakvarn: Vil-helm Lexell, Nils Klevstig och Elis Eriksson. 
Kommitté för hembygdsgår-

den: Nils Klevstig, Arne Gustavs-
son, Göte Bergman, Åke Johans-
son och Olle Carlsson. 

Kommitté för hembygdsarbe-
tet: Thesy von Stedingk, Brita Ar-
vidsson, Elis Eriksson och Olle 
Carlsson. 

Arbetsgrupp för hembygdsfoto: 
Åke Johansson, Gunnar Gustafs-
son, Nils Klevstig och Merit Berg-
man. 

Ån så länge sover Björnlunda hembygdsgård sin goda vintersömn men om några månader skall det åter grönska i 
backarna, kryddgården skall väckas ur sin slummer och dörrarna öppnas på nytt för besökare från när och fjär-

ran. 

Tisdagen den 1.2. 77 S N 


