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Äldreomsorgen Ronneby kom-
mun v 33:
Måndag: Korv stroganoff med 
ris. Päronkräm.
Tisdag: Köttbullar serveras 
med brunsås och kokt potatis. 
Svartvinbärssoppa.
Onsdag: Kycklinggryta Bombay 
serveras med ris. Ananaskräm.
Torsdag: Potatis – och purjo-
lökssoppa serveras med tär-
nat fläsk och hembakt bröd. 
Jordgubbspaj serveras med va-
niljsås.
Fredag: Isterband serveras 
med dillstuvad potatis. Rabar-
berkräm.
Lördag: Orientalisk fläskgryta 
serveras med ris. Moccapudding.
Söndag: Fiskbiffar serveras 
med kall citronsås och kokt 
potatis. Ananaskaka med vis-
pad grädde.

Matsedeln

Spelmän vill sprida folkmusikens 
hemligheter till  yngre generationer
KALLINGE

På söndag samlas folk-
musiker från hela Ble-
kinge i Lönnamohagen 
för att spela, sjunga 
och dansa tillsam-
mans. Såväl professio-
nella som amatörer är 
välkomna att äntra 
scenen och i år satsar 
man lite extra för att 
sprida folkmusiken vi-
dare till yngre genera-
tioner. 

Brith Sandin och Andy Da-
vey från Blekinge spel-
mansförbund greppar vant 
sina instrument, nickar åt 
varandra i samförstånd och 
snart flödar musiken. 

Här behövs inga noter, 
folkmusik spelas på gehör 
– en konst de hoppas få fler 
unga att ta till sig. 

På söndag bjuder de in till 
traditionsenlig spelmans-
stämma i Lönnamohagen, 
men under helgen hålls 
också för första gången ett 
ungdomsläger i samarbete 
med kulturskolan. 

Under två dagar får ett tiotal 
deltagare mellan 12 och 19 
år chans att fördjupa sig i 
folkmusikens hemligheter. 

– Vi har inte så stor åter-
växt och vi ville göra något 
för att få med oss de unga, 
förklarar Brith Sandin och 
Andy Davey fyller i: 

– Det är första gången på 
många år som vi har en 
sommarkurs. Inom folkmu-
siken är det vanligt att lära 
sig spela på gehör och det 
är lite annorlunda jämfört 
med vad de får lära sig på 
musikskolan. 

Lägerdeltagarna kommer 
sedan att få vara med på 
söndagens spelmansstäm-

ma som börjar klockan 14. 
Spelmansstämman in-

leds med så kallat allspel, 
där alla är välkomna att 
vara med. Det följs av fram-
trädanden från gästartister 
och buskspel, då spelmän-
nen inte bara spelar för att 
underhålla publiken utan 
även för sitt eget nöjes skull. 

Det kommer också att finnas 
möjlighet till dans och en 
visstuga. 

– Där kommer vi att lära 
ut blekingska sånger och 
sjunga tillsammans, berät-
tar Brith Sandin. 

Fokus kommer att ligga 

på blekingsk folkmusik. 
– Vår främsta uppgift är 

att hålla liv i lokal musik 
och det finns en stor mu-
sikskatt i Blekinge, men 
gästartisterna kommer 
även bjuda på småländsk 
och ungersk folkmusik, sä-
ger Brith Sandin. 

De båda spelmännen räk-
nar med att det kommer bli 
full fart på söndag – och 
mycket musik. Förutom 
scenen kommer det finnas 
ett tält där man kan sitta 
och ”jamma” och under all-
spelet kan det bli så många 
som 20-25 musiker som 
spelar ihop. 

Är man sugen på att delta 
finns en låtlista på spel-
mansförbundets hemsida. 

– Vem som helst kan skri-
va upp sig och vara med. 
Det fina med folkmusiken 
är att man kan komma ut 
och spela andra utan några 
krav. Man umgås med mu-
siken och över åldersgrän-
serna, säger Andy Davey. 

Louise Sillén 
Herzegh
Text

louise.sillen.herzegh@blt.se

I samarbete med Kallinge hembygds- och folkdansgille arrangerar Blekinge spelmansförbund spelmansstämma i Lönnamohagen på söndag. Brith 
Sandin är en av musikerna som kommer att delta.  FOTO: LOUISE SILLÉN HERZEGH

Brith Sandin och Andy Davey ser fram emot söndagens 
stämma dit man kan komma för att spela, men också bara 
för att lyssna eller dansa. 

Cancerdrabbade familjer får chans att flyga högt
RONNEBY

För andra året i rad bjuder 
AjaBajaCancer in till en 
flygdag för familjer vars 
barn drabbats av cancer. 
– Det blev väldigt uppskat-
tat förra året och nu är det 
ännu fler som anmält sig, 
berättar grundaren Ellinor 
Stattin. 

Det är i samarbete med Ble-
kinge flygklubb som den 
ideella välgörenhetsorgani-
sationen AjaBajaCancer 
bjuder in till en dag för fa-
miljer med barn som drab-
bats av cancer. 

Under lördagen får famil-
jerna bland annat chans att 
prova på att flyga, åka häst 
och vagn, hoppa hoppborg 
och umgås. 

Dessutom kommer Ble-
kinge mc-klubb och visar 
upp sina motorcyklar. 

Ellinor Stattin, som grun-
dade AjaBajaCancer till-
sammans med Tove Malm 
under 2018, menar att det 
är betydelsefullt för famil-
jerna att få träffas. 

– Det är bra att få träffa 
andra i samma situation ut-
anför sjukhusets väggar. 
Förra året blev den här da-
gen väldigt uppskattad och 
nu är det fler familjer som 
anmält sig, de kommer från 
Skåne, Blekinge och Små-

land. Vi kommer vara cirka 
30 personer, berättar hon. 

Organisationens huvud-
syfte är att underlätta var-
dagen för familjer med can-
cersjuka barn. Ellinor 
Stattin har själv en son som 
drabbades av leukemi 2017 
och vet hur viktigt det är att 
familjer får stöttning uti-
från. 

– Vi såg att det var inte 
alla som fick samma stöd 
från anhöriga som vi fick 
och då ville vi ge det, säger 
hon. 
Louise Sillén Herzegh

louise.sillen.herzegh@blt.se

Ellinor Stattin från Kallinge 
grundade organisationen 
AjaBajaCancer efter att 
hennes egen son drabbats 
av leukemi.  FOTO:  PRIVAT

Det är bra att få 
träffa andra i 
samma situation 
utanför sjukhu-
sets väggar.

”Ellinor Stattin


