
Det var så gott som fullsatt när kapellet spiskroken spelade. Kapellet spiskroken spelade gamla låtar när de gästade Vingåkers 
hembygdsförening. 

Trevlig kväll 
med allsång 
• FLÖDA HEMBYGDS-
FÖRENING En tapper skara 
samlades vid Kalsta den 21 juli 
och fick uppleva en mycket trev-
lig eftermiddag med allsång och 
dragspel. Vi fick underhållning 
av en riktig söderkis som dekla-
merade "Rödluvan och vargen" 
på äkta södermål som var riktigt 
roligt och ganska svårt att hänga 
med i för oss lantisar. Gun-
nar Fors spelade på sitt drag-
spel som han aldrig gjort annat. 
Urban Widholm ledde sång-
en med sedvanlig precision och 
Britten och Margareta hade bak-
at jättegoda frasvåfflor till kaffet 
.Precis så här trevligt kan man 
ha en solig eftermiddag i juli vid 
en hembygdsgård. 

Spiskroken 
bjöd på musik 
• ÖSTRA VINGÅKERS HEM-
BYGDSFÖRENING Torsdagen 
den 19 juli kom Kapellet Spis-
kroken på besök. Kapellet fram-
förde ett program med gamla 
låtar som presenterades på ett 
trevligt och intressant sätt. 
Publiken hade nog inte hört 
låtarna som spelades på fiol, 
cittra och durspel. Programmet 
presenterades på ett så bra sätt 
att man tyckte sig känna igen 
alla låtar. Medlemmar i Kapellet 
Spiskroken är Arne Blomberg 
från Linghem, Margareta 
Höglund från Finspång, Bernt 
Olsson från Malmköping samt 
Sören Olsson från Strängnäs 
med rötter i Jämtland. 

Före konserten hade det 

serverats gott kaffe, smörgås 
och hembakt bröd. 

Konserten spelades in, och 
kommer att sändas, av Katrine-
holms närradio. 

Lydig Leia 
fick pris 

KATRINEHOLMS 
BRUKSHUNDSKLUBB 
Malin Karlsson har varit och 
tävlat i Agility med sin australian 
shepherd Black Zone's princess 
Leia. Den 13 juli var de i Upp-
sala och tävlade agility klass 2. 
De k o m på fjärde plats med o fel, 
pinne och blev uppflyttade till 
klass 3. Den 20 julis var de i Karl-
stad och tävlade i Hoppklass 3. 
De kom på tionde plats med o fel 
och en SM-pinne. 

Ditt bidrag till 
föreningssidan 
Berätta med text och kanske en 
bild (minst 1MB) från ett möte 
eller utflykt som medlemmarna 
gjort. Skriv max 1300 tecken. 
Texten ska undertecknas av den 
som skrivit. 

Skicka bidraget till: dinforening 
@kkuriren.se 

Vi tar gärna emot referat av 
föreningshändelser i både stort 
och smått. 


