
.Måndagen den 21.10.85 SN 

En av grupperna som underhöll på nyckelharpa var Bygdens blandning, som här ses i aktion. 

Sång och musik 
när Elektron 
firade 25 år 

GNESTA (SN): Det öppna hus som på söndagen anord-nades på Elektron i Gnesta med anledning av Elektrons 25-årsjubileum blev en stor succé. Det blev ett både gedi-get och välfyllt underhåll-ningsprogram, som pågick i timmarna sex. Det gavs ock-så massor av information om en lång rad av ortens för-eningar och deras verksam-het. Publikanslutningen var också mycket stor och totalt rörde det sig säkert om 1000-talet besökare. 
Eftersom det var många ak-tiviteter som pågick så kom och gick folk, men det var alltid fle-ra hundra på plats samtidigt. Och det fanns verkligen mycket att välja bland både ifråga om underhållning och sevärda sa-ker. Underhållningen var en kraf-tig blandning av sång, musik och synupplevelser. Där bjöds på hårdrock, musik av drag-spelsklubben, durspel, nyckel-harpor, folkmusik av Pär och Marianne Furå, storbandsjazz med Harold Jefta och Gnesta musiksällskap. 
Flera av ortens körer under-höll med sång och därtill bjöds det på jazzbalett, historiska danser, bugg och gymnastik. Men om någon tyckte att det blev för mycket av det goda så kunde man i stället lysna till poesi i ett annnat rum eller titta på konst. 

Utställning 
Det pågick nämligen en ut-ställning av den så kallade Gnestagruppen som visade upp målningar, teckningar, skulp-turer och foto. Visade upp sina respektive verksamheter gjor-de också en lång rad av ortens föreningar. 
Det var idrottsföreningar, scouter, Röda korset, hem-bygdsföreningen, studieförbun-den och många fler. Utställ-ningen i detta sammanhang vi-sade också många fina föremål såsom konsthantverk av olika 

Ungdomscyklisten Stefan Andersson, IFK Gnesta, visar snabbhets- och balansträning, en del av tävlingscy terverksamhet. 

Men samtidigt som en rad av ortens föreningar visade upp si-na kunskaper och verksam-

heter, så kunde 25-årsjubileran-de Elektron som lokaluthyran-de institution presentera sig själv. Det blev faktiskt en Gnestadag av betydande mått 

och återigen har man för att det blir ett gott | om alla arbetar och då. 
PER 


