
Jubileum 
i Lerbo 

Lerbo Bygdegårdsförening 
löll årsmöte på söndagskvällen 
)ch valde en styrelse som är 
dentisk med föregående års. Det 
etyder att Hans Karlsson for-
sätter som ordförande och att 
>vriga ledamöter är Lars Siver-
kog, Ulla Andersson, Tomas 
Carlsson och Märta Hällström. 

Vid årsmötet diskuterades kyr-
:ans övertagande från kom-
munen av Klockaregården i 
erbo. Medlemmarna är överens 

)m att det är viktigt att engagera 
ig i de förändringar som nu ska 
ke. 

— Vi tror nog att Klocka-
egården i ny skepnad kan bli en 

ycket fin föreningslokal, säger 
ians Karlsson 

Lerbo bygdegårdsförening 
irar i år 40-årsjubileum. Det här 
kommer att uppmärksammas vid 
^n fest i slutet av sommaren. 

Resultat vid 
skogskörares 
DM med häst 

Resultat vid DM i skogskör-
ling med häst. 
1) Sören Larsson, Vingåker, med 
lästen Blixten, 73 straffpoäng, 
2) Jan Berg, Hållsta, med Mel-
ebu, 109, 3) Sivert Lindblom, 
Vagnhärad, med Edikt, 156, 4) 
Roland Wirenborg, Kungsör, 
ned Skafte och Egon Eriksson, 
Vagnhärad, med Edikt, 259, 6) 
ngela Karlsson, Vingåker, med 
Sixten, 283, 7) Kjell Andersson, 
Catrineholm, med Terror, 295, 
3) Birger Andersson, Mellösa, 
ned Mellebu, 312, 9) Jan-Erik 
ersson, Rejmyre, med Terror, 

1373. 

att klubbrepresenli 
va skulle bilda sig en uppfatt-
ning om hur maten och miljön i 
skolmåltidslokalerna är. 

— Vi som varit ute och oan-
mälda provat på maten i de oli-
ka skolorna i Katrineholm och 
Vingåker har funnit maten väl-
lagad och välsmakande med till-
gång till sallad och grönsaker, 
konstaterar man i sin rapport. 

"mera smakirg. På det viset slip-
per man långa transporter med 
åtföljande uppvärmning och 
lång varmhållning som för-
sämrar kvalitén. 

Dessutom tyckte de oanmälda 
besökarna att gröna växter i 
lokalerna och färgglatt fastlags-
ris på borden gjorde ett trevligt 
intryck. 

Tips till för-
"äldrar när barnen klagar på ma-

ten i skolan: tar er tid att gå och 
äta en måltid i skolan och prata 
med personalen! 

Till sist anser kvinnoklub-
barna att man inte bör starta 
måltiderna före kl 11 och att det 
vore bäst med schemalagda 
lunchraster. Det borde därmed 
bli mindre köbildning och en lug-
nare takt. 

Nära 100 spelmän 
på vinterstämma 

Stor spelmansstämma hölls 
i Folkets hus i Eskilstuna på 
lördagen, den första på tjugo 
år och kanske också den 
första vinterstämman i 
Eskilstunas moderna his-
toria. 

För detta enorma arrange-
mang stod Eskilstuna Spelmans-
gille som har gått och burit på 
den här idén i snart ett år. 

Nästan 100 spelmän hade 
kommit till Eskilstuna för att 
vara med om den här händelsen 
och Stora salen i Folkets hus var 
fullsatt när stämman öppnades 
med "Gästringe gånglåt". 

Alla musiker var på scenen 
samtidigt då de tre första numren 
avverkades och det är ingen 
överdrift att påstå att både scenen 
och salen gungade inför denna 
invasion av spelmän som tillsam-
mans bildade en massiv ljud-
matta. 

Inspirerande 
Bo Björkman lämnade sedan 

över mikrofonen till kommunfull-
mäktiges ordförande Folke Kjell-
ström, som höll det egentliga 
öppningstalet till den här 
stämman. I sitt tal nämnde han 
bland annat hur musik kan verka 

som motvikt till stressen i dagens 
samhälle och hur han själv som 
ung inspirerades och hämtade 
styrka i musiken. Han uttryckte 
sedan sin tacksamhet och till-
fredsställelse genom att hälsa alla 
varmt välkomna och önska de 
närvarande en trevlig dag. 

Sedan blev det musik, musik 
och åter musik på stora scenen 
då de olika spelmansgrupperna 
fick visa upp sig individuellt och 
bjuda på sina specialiteter och 
variationer av svenska folkmusik. 

Utställning 
Men det bjöds inte bara på 

musik minsann. En trappa ner, i 
kapprummet var det hantver-
ksutställning. Där kunde man 
både se och köpa hantverk av 
sörmländska skapare. Det mesl 
spännande bordet hade Maj Al-
kesjö och Gösta Larsson som 
specialiserat sig på näverslöjd 
och kunde erbjuda korgar av alla 
storlekar och sorter. Vävda dukar 
och handgjorda fioler låg också 
och väntade på att göra några 
plånböcker lättare till tyngden 
och naturligtvis lockade också 
lottståndet och skivorna en 
trappa upp. 
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"Buskspel" 
I smårummen på övre p l a n ^ 

pågick det "buskspel". Det går 
helt enkelt till så att spelmän 
samlas lite på måfå, hittar ett rum 
och sätter sig där och spelar, 
utbyter musik och erfarenheter 
och har allmänt trevligt. 

Nog var det ett gigantiskt 
arrangemang alltid, spelmännen 
spelade oavbrutet fram till 
klockan fem och tillät sig sedan 
en timmes paus för att vidare från 
klockan sex ända fram till mid-
natt bjuda upp till dans för dem 
som inte kände sig alltför 
tvingade att gå hem till OS och 
melodifestivaler och allt vad det 
kunde vara. 

Tradition 
Kåre Widén från Eskilstuna 

Spelmansgille sa att den här 
tillställningen skall, om möjligt, 
bli en traditionell tilldragelse och 
det får väl alla som älskar folk-
musik hoppas att det kan 
möjligggöras. Med facit i hand 
från lördagens succéartade 
stämma så verkar ju den möjlig-
heten ligga mycket nära till 
hands. 
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