
och kikar ut ge-
nom hålet. 

Det finns ett 
mycket enkelt 
sätt att få samtli-
ga bilfönster fria 
från is. En åtgärd 
som använts i 
många år med ut-
märkt resultat. 

Tag en kanna 
med kallt eller 
lätt ljummet vat-
ten och häll det 
över bilrutorna. 
Isen försvinner 
och det blir ingen 
imma på insidan. 
Den här metoden 
fungerar perfekt 
och är dessutom 
milj ovänlig. 

Prova den näs-
ta gång! 

Nu är det dags att pricka in den 5 
februari i almanackan. Då är det 
nämligen Spelmansstämma i Elek-
tron i Gnesta. I år firas dessutom 10-
årsjubileum och stämman kommer 
att vara garanterat myggfri. 

På eftermiddagen kommer ett 25-
tal spelmansgrupper från hela Sveri-
ge att spela samtidigt från scenen. 
Dessutom blir det något så ovanligt 
som ett inslag med egyptisk musik. 
Om magdansös finns med är ännu 
inte känt. 

På förmiddagen kommer det att 
hållas kurs i Elektron. Då kan alla 
intresserade att kunna få lära sig att 
spela munspel eller cittra. Det blir 
även en låtspelskurs. 

Stämman pågår till kl 17 med mas-
sor av "buskspel" i alla vrår. Sedan 
dansar man hela kvällen och kan 
lära sig att dansa både polska och 
hamburgska med baktakt. 

Ta en kanna med 
kallt eller lätt 
ljummet vatten 
och häll det över 
bilrutorna. 

Nu är det 10-årsjubileum för 
Spelmansstämman i Gnesta. 
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Bygdens Blandning 
underhöll på 
kulturdagen i Trosa 

Trosa Hembygdsförening ska ha en kurs för intresserade med-
lemmar om hur man bereder och syr skinn och hur man tovar 
ull. Sture Antonsson visade lite av konsten för intresserade 
kulturdagsbesökare och föreningsmedlemmen Lars-Erik Sar-
vell. 

TROSA (SN): 
Spelmanslaget Bygdens 

Blandning var en av de 
många föreningar som stod 
på scenen den fina kultur-
dagen i Trosa. 

Det hela var verkligen en 
blandning från bygden när 
ett femtontal föreningar be-
rättade om sin verksamhet. 
Allt från blonda bombned-
slag i teatergruppen Trams 
till ulltovning i hembygds-
föreningens regi. 

Till Folkets Hus i Trosa var 
det många som vandrade upp 
denna lite vårlika lördag. Där 
presenterade föreningar sin 
verksamhet på skärmar, sce-
nen och videon. 

Finska Föreningen bjöd på 
piroger, 'Västerljungs hem-
bygdsförening visade filmen 
om Ivar på Långmaren, Ruben 
i Kråkvik läste dikter, likaså 
Maj-Levander Lindgren. 

Västerljungs kyrko- och 
hembygdskör sjöng och sedan 
buggades det på scenen. 

Mycket tack vare de olika upp-
trädandena var det hela tiden 
ett flöde av publik som kom 
och gick. 

Bombnedslag 
Teatergruppen Trams efter-

lyste fler intresserade till den 
lokala teaterföreningen. Allt 
från skådespelare till kuliss-
målare behövds. 

- Det är lite svårt att sätta 
upp eu nyårsrevy på bara fyra 
personer, sa det för dagen 
blonda bombnedslaget. 

Det var förra året som den 
första Kulturdagen hölls. Då 
var det i Vagnhärad. Nästa år 
hoppas arrangörerna, som är 
föreningarna själva plus kom-
munen på ett litet hörn, att 
kulturdagen hålls i Väster-
ljung. 

Liksom spelmanslagets mu-
sik var lördagens kulturdag en 
glad och finstämd blandning 
från bygden. 

EVA JOHANSSON 


