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Fredagen den 20 januari 

En extratrummis 
kommer tillbaka 
Äntli~~n f~r lundaborna se Okto~ers kritikerrosade uppsättning av Patrik Suskinds pjäs " Kontra
b~sen ! Lordage_n den 4 februa~I arrangerar Lund Kommunistiska Blåsorkester en föreställning 
pa S~adsteatern 1 Folkets Hus tillsammans med Musik & Teaternämnden. Enda rollen spelas av 
Henne Holmberg som under sin tid i Lund fungerade som inhoppare på trummor i orkestem. 
l programmets andra del framför orkestern Weills Tolvskillingssvit med Henric Holmberg som 
presentatör. Sist blir det vickning och dans. 

Men varför ordnar Blåsorkestern 
en teaterpjäs och fest? 

Anonymitet 
I och för sej behövs inte så 
mycket motivering. Det är en fin 
uppsättning som inte hade kom
mit till Lund utan orkesterns ini
tiativ. Här har man visat Merku
riu stea tern s version m en den här 
är rätt annorlunda. 
Men pjäsen handlar ju om musik 
och musiker. Det är en rik pjäs 
som kan upplevas på olika sätt, 
men ett huvudtema är ensemble
musikernas anonymitet. Det är ett 
aktuellt ämne för en hornist som 
jag, som spelat efterslag i drygt 
åtta år. 
Lunds Kommunistiska Blåsorkes
ter blir tio år i år. Det är också en 
anledning att göra saker som 
märks. 

Tolvskillingssviten 
Sen tänker vi åka lite snålskjuts på 
pjäsen. När så mycket folk ändå 
är samlat ska vi framföra Kurt 
Weills "Liten Tolvskillingsmusik 
för blåsorkester". Vi har framfört 
den ett par gånger förut men det 
är musik som tål att höras om . 
Och vi har jobbat med den sen 
sist. 
När vi spelade den i våras var vi 
antagligen först i Sverige. Nu i 
veckan har malmösymfonikerna 
följt exemplet. 

Vickning 
Men sen är inte kvällen slut, för 
sen ordnar vi en liten vickning en 
trappa ner. Även där blandar vi 
insatser från proffs och amatö
rer. Det blir musik av ett bra ama
törband medan en professionell 
kock ansvarar för det kalla bor
det. Hedersgäst blir förstås 
Henric Holmberg. 
I och med den avslutningen blir 
kvällen en fm och annorlunda 
ersättning för Vpk Lunds års-

l fest som annars brukar äga rum 
så här års. 

~ 
( " . 

En satsning 
Att ordna en helafton av det här 
formatet är ju en rätt djärv sats
ning, inte minst ekonomiskt. Men 
det är roligt att göra något extra 
Ibland. Det självfortroende som 
orkestern har skaffat sej under 
Maria Sandqvists dirigenttid bör 
utnyttjas. 
Så hoppas vi på en fullsatt salong 
den 4 .2 kl 19.30. Biljetter säljs på 
teatern till vanliga villkor, dvs 30 
kr om man inte har abonnemang 
och gratis upp till16 år . 

Gunnar Sandin 

Lund: 
•• over-
byrå
kratiskt 
Arbetet att bygga om meje
riet vid stadsparken till kul
turhus går inte på räls och i 
föreningen Kulturmejeriet är 
man minst sagt irriterad på 
lundapolitikernas sätt att skö
ta frågan. 

Detta framgick klart vid det möte 
som Vpk's kommunalpolitiker 
hade med representanter för före 
ningen i måndags. 
Det är flera saker som gör att man 
i föreningen känner sig motarbe
tad. Det har t.ex. tagit onödigt 
lång tid att u t se arkitekt för byg
get. Visserligen har man till slut 
fastnat för de arkitekter som till
sammans med musikgrupperna ar
betat fram förslaget till kulturhus, 
men det är först efter långa och 
krångliga turer. 
När man jämför kulturhusbygget i 
Lund med motsvarande projekt i 
andra kommuner så framstår 
Lunds kommun som överbyrå
kratisk . I stort sett överallt för
utom i Lund har man valt enkla 
snabba vägar. I ingen annan kom
mun har man på allvar diskuterat 
ändring av stadsplanen för att 
kunna genomföra sina byggen. 
Man har genom dispens kunnat 
ändra om gamla industrilokaler 
till musikhus. Detta har skett i 
Borås, Örebro och är nu på gång 
i Jönköping. 
Tvingas man gå på stadsplane
ändring kan ett bygge försenas 
flera år om de som äger hus i 
närheten, de s.k. sakägarna över
klagar stadsplanen i alla instanser . 
Det finns starkamisstankar om att 
de politiska krafter, i första hand 
moderaterna som, är motståndare 
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19 84 kommer att bli ett år som, 
hoppas vi, skall användas för att 
engagera skolungdomar i fredsrö
relsen . Arbetet har redan börjat. 
På Lerbäcksskolan har det redan 
blidats en fredsgrupp som har 
samlat dryga hundra medlemmar . 
Gruppen har haft "stora mötet" 
och valt styrelse och ordförande. 
Hur har man lyckats? Hur kan 
man nå ett så fint resultat? 
Mycket enkelt. Det räcker fak
tiskt med en enda elevs initiativ. 
Man börjar med att prata med 
sina kompisar, får dem att sluta 
upp bakom kravet på total ned
rustning av alla kärnvapen i 
världen . Ta kontakt med lärare, 
rektor och fritidsledare. Be om 
att få sätta upp listor där elever 
får skriva upp sig som intressera
de. På Lerbäck sattes det upp 
endast en lista. l teckningssalen, 
ett ställe där de flesta elever pas
serar. Läraren uppmanade 
eleverna att titta på denna. Det 
gav goda resultat. Nästa steg är att 
prata med rektorerna om ordnan
det av ett möte, lägg det på lek
tionstid. Då kommer många. Kon
takta andra fredsgrupper på andra 
skolor, Fredsam (fred sorganisa
tionernas samorganisation), poli
tiska partiers ungdomsförbund 
och andra fredsorganisationer. 
Fredsgrupperna får inte under
ordna sig något parti. 
Men pengar då? Allting kostar ju 
pengar. Då kan vi tala om att 
grupperna ska få kommunalt 
aktivitetsstöd, ev. statligt bidrag 
och även pengar från elevrådet. 
Och vad göra? Tja, vad ni vill! 
Lerbäcks fredsgrupp har beslutat 
att ordna appellmöte och gatu
teater. Den ska även trycka en 
tidning och vara med i Lunds 
närrad i o . Det finns massor a t t l 
göra och allting är bättre än att 
sitta still. Vill ni ha hjälp och råd, 
vänd er till Ulf Andric 9a, Ler
bäck, ordförande i Lerbäcks freds- · 
grupp. Om vi lyckas samorgani
sera oss ska vi kalla oss skolung
domar för fred . 
Lycka till! 

Ulf Andric kan ni nå på telefo n 
046 - 139192. Adress : Rosenv.l3 
222 38 Lund 

Flitigt nämndarbete 
-men sen' 
I m åndags hade VPK Lunds 
kommunalpolitiker stormöte. 
Arbetsformerna diskuterades , 
samt hur partiets kommunal
politik bättre ska föras ut till 
väljarna. 

Kompol diskuterade i måndags 
hur arbetet i nämnderna och i 
själva den kommunalpolitiska 
gruppen (=kompolgruppen eller 
bara kompol) har fungerat under 
det gångna året, hur den interna 
aktiviteten skall kunna bli livligare 
och hur man bättre skall kunna 
föra u t VPK :s kommunalpolitik 
utanför sammanträdesrummen i 
fortsättningen. På mötet var kam
rater frän de flesta nämnder när
varande. Deras rapporter vittnade 
om ett flitigt nämndarbete, men 
att den kommunalpolitiska in
satsen ofta stannade vid detta. De 
flesta ville behålla det senaste 
årets uppläggning av Kompolmö
tena, där man har haft tillfille till 
diskussion av mera övergripande 
kommunalpolitiska frågor och 
ägnat sig förhållandevis mindre 
åt detaljberedning av nämndären
dena. Många tyckte att just de 

politiska diskussionerna varit gi
vande . 

F ör fram tiden beslöts följande: 
-alla skriftliga VPK -reservationer 
i nämnderna skall skickas till 
pressen samtidigt som de lämnas 
in till nämndkansliet. Erfarenhe
ten visar att de mycket ofta pub
liceras. 

-en liten grupp fick i uppgift att 
gå igenom VPK :s kommunalpoli
tiska program för att få under
lag till motioner - en möjlighet 
som har försummats på senare tid. 

- Kompa! går till VPK Lunds års
möte med ett förslag om att årli-

forts från sida l Lund: överbyråkratiskt 
till Kulturmejeriet har utnyttjat 
sina kontakter med vissa fastig
hetsägare för att få fram överkla
ganden. Och skulle det inte gå så 
bor Lennart Ryde i närheten. 
F öreningen är också missnöjd 
med den brist på förståelse och 
klåfingrighet som en del kommu
nala tjänstemän har visat. F ör
slag om ändrad entre, tillfarts
vägar och staket hotar att för
fuska iden med Kulturhuset som 
en del av parkmilj ön. 
Mötet med Vpk i måndags hade 
flera syften. Givetvis utbyte av 
information, men man ville också 
ha försäkringar om att Vpkarna 
skulle hjälpa till att driva frågan 
den snabba vägen, utan för mycket 
byråkrati. Konkretville föreningen 
att Vpk skulle tillstyrka dispans 
från stadsplanen när den frågan 
blev aktuell. 
I diskussionen framkom att 

Efterlysning! 

Veckobladet har fått in 2 st 
prenumerationsavgifter för 
helår, där uppgifter om av-~ 
sändare helt saknas. Den ena 
är på 70 :- och är betald på 
Lund 3 (Papegojelyckan) den 
6/12 -83. Den andra är på 
100:- (stödpren) och är betald 
över Bankgirot 105 19 Stock
holm , den 4/1 -84. 
Kan det vara DU? Är du det 
minsta 'tveksam så hör av dig 
till undertecknad. Nästa VB, 
nr 3/84, är det sista som ski
ckas ut till dem som inte för 
nyar sin prenumeration vid 
årsskiftet. De prenumeranter 
som är aktuella för detta får 
en påminnelse med detta 
Veckoblad. 
Monica Bondesson 
046-113433 

kommunalpolitikerna inte var helt 
eniga om hur frågan skulle han
teras. Ledarn o ten i fastighetsnäm
mden varnade för formella fel i 
handläggningen och risken för 
samma typ av principlöshet som 
borgarna brukar visa prov på. 
Dvs att man gynnar »sina egna». 
Mot detta invändes att det fanns 
beslut i kommunfullmäktige att 
bygga Kulturmejeriet i enlighet 
med musikgruppernas förslag och 
i nära sarnarbete med dem. Kon
sekvensen av detta borde vara 
maximal frihet från byråkrati. 
Diskussionen utmynnade i ett 
starkt stöd för att tillstyrka di
spans. Kulturföreningen hade 
ytterligare ett problem. Man tän
ker ordna en stor manifestation 
för Kulturmejeriet med musik, 
teater mm. Man vill visa upp vad 
kulturmejeriet skall innehålla. Det 
hela skall försiggå i Idrottshallen 

Volontärer! 
Veckobladet behöver nya 
medarbetare. 
Genast skulle vi behöva ett 
par volontärer, och till hös
ten några till . 
VB-volontärer medverkar ca 
var tredje vecka med att klip
pa, klistra och göra la you t. 
Som volontär har man inget 
ansvar för att skaffa mate
rial. Vi gör tidningen till
sammans så det är inte bara 
manuell arbetskraft som 
sökes. Utbildning enligt na
turmetoden. Ring genast 
någon av kontaktredaktörer
na. (Vi har möte med Kom
pol nu på måndag på lokalen 
kl 19.30 om du vill träffa 
oss. Kom gärna ner en ons
dag efter 18 och hälsa på). 

Redaktionen 

gen anordna en publikdragande 
tillställning på temat "Om VPK 
fick bestämma i kommunalpoli
tiken ... " med utställning, musik 
och andra aktiviteter. 

- kommunalpolitiker (och andra) 
bör lämna in mer material till 
Veckobladet, gärna i form 
av notiser (detta motionerade vi 
om . , detta var uppe i social
nämnden , osv), diskussionsartiklar 
och "politiskt skvaller". 

- möjligheterna att uttnyttja 
närradion mer för att föra ut 
kommunalpolitisk information 
skall undersökas. 

under två dagar. Fritidsförvalt
ningen och fritidsnämnden som 
har ansvaret för hallen har krävt 
hyra som hotar hela projektet . 
Man vill att föreningen skall be
tala efter samma principer som 
idrottföreningarna när de hyr 
hallen dvs 15% av intäkterna . 
Det anser Kulturmejeriet orimligt 
av två skäl. Dels har de stora om
kostnader för scen, ljus och ljud 
som idrottsföreningarna inte har 
och dels skall man använda 
överskottet till inredning av meje
riet. Föreningen har lovat ställa 
upp med detta. Den höga hyran 
som fritidsnämnden vill ha får då · 
kompenseras med högre inred
nings och inventariekostnader för 
mejeriet. Men det verkade finnas 
en möjlighet till kompromisslös
ning. Föreningen var beredd att 
betala en fast hyra på 4800 kr 
för hallen och man ville att Vpks 
ledamot skulle ställa sig bakom 
förslaget. 
Kulturmejeristerna kunde lämna 
mötet med det löftet från Göran 
Fries, ett tidigare löfte från SAP'S 
fritidsnämndsgrupp och förhopp 
ningen att mp och fp också skulle 
ställa upp. 

Idag kll6.15 
Sänder VPK-Lund sitt andra 
närradioprogram på frekvens 
99,1 MHz. 
Ur innehållet: 
- VPK:s utsände på Kuba med 
anledning av revolutionens 25 
årsjubileum 
- Musik med bl a Lunds 
Kommunistiska Blåsorkester 
- Kommunal politisk gissnings
lek. Fina priser att vinna 
Missar du programmet idag 
går det i repris på lördag kl 
10.15. 



Doktorsavhandling 
i Lund: 

Om rätten till sjuk
penning-en fråga 
om rättssäkerhet 

Hur är det med rättssäkerhet
en i samband med sjukskriv
ning? Bl a den frågan tar Lot
ta Westerhäll-Gisselsson p å ju
ridiska inst vid Lunds univer
sitet upp i sin nyligen fram
lagda avhandling Sjukdom 
och arbetsoförmåga med un
derrubriken Om rätten till 
sjukpenning. 

Hon konstaterar att begreppen 
"sj ukdom" och "arbetsoförmåga" 
saknar innehåll så som de defini
eras i lagtexten. Tillämpningen 
sker ib land stick i stäv med vad 
som var avsikten, t ex så har rät
ten till havandeskapspenning scha
bloniserats efter yrkeskategorier 
fastän meningen var att den skulle 
fastställas i varje enskilt fall. 

Lotta Westerhäll-Gisselsson 
konstaterar också att för hemar
betande och egna företagare är 
reglerna särskilt luddiga och mot
sägelsefulla . för läkare är det 
svårt att veta vilka regler de skall 
tillämpa vid längre sjukskrivningar 
- och vad lång sj ukskrivning 

innebär varierar också, oftast be -
roende pa datans uppfattning om 
förhållanden. 

En grupp som drabbas särskilt 
hårt av olika regler och praxis är 
de som ska rehabiliteras till annat 
arbete. Vad som då sägs om sjuk
dom och arbetsoförmåga leder of
ta till att personen ifråga måste 
söka socialhj ä! p istället. 

För att förhindra att folk över
klagar försäkringskassans beslut i 
sa stor utsträckning har man ny 
ligen infört dubbel prövning vid 
själva kassan. Och Lotta Wester
häll-Gisselsson konstaterar att de 
som får hjälp utifrån att över
klaga ett beslut oftast också ten
derar att få gehör för sin klagan. 

Caj sa Cam!enfGR UPP 5 

Vi tackar Gud 
»Vi får inte arbeta inte odla inte väva och inte röra oss i frihet» . Sådan är verkligheten för gua
te maltekiska flykti~gar i ett fiyktingläger i Mexico. Tre svenskor har nyligen åkt runt i Mexico . 

- Detta måste vi tacka Gud 
för - att ni kom! Om ingen 
kommer hit, skulle vi inte fin
nas. Vad skulle det bli av oss 
om människor inte såg oss? 

Med de orden från en guate
maltekisk flykting i Mexico möt
tes en kamrat från Lund som till
sammans med två andra reser runt 
i Centralamerika för närvarande. 
Eftersom de har erfarenhet av ar
bete med latinamerikanska flykt
ingar i Sverige var de intresserade 
av att få en uppfattning om de 
guatemaltekiska flyktingarnas livs
villkor i de mexikanska lägren. De 
40 000 flyktingarna i 83 läger har 
ingen flyktingstatus. Med stöd 
från svenska am bassade n fick sven
skorna tillstånd av högste chefen 
för Migrationstjänsten i Mexico 
City att besöka sex av lägren. 
Flyktingarna där erkänns inte som 
flyktingar av mexikanska staten. 
Mexico har inte skrivit på Geneve
konventionen om flyktingars 
rättsliga ställning och betraktar 
guatemaltekerna som ekonomiska 
flyktingar. De är förbjudna att ar
beta, får inte odla egen föda och 
har blivit fråntagna garn och väv
stolar eftersom de försökte sälja 
av sitt hantverk. 

-Vad vi inte kan förstå och 
acceptera är inskränkningarna 
av flyktingarnas mänskliga rättig
heter: Att få röra sig fritt, att få 
lov att arbeta, att få korumunisera 
med omvärlden och att få utöva 
sin religion, skriver svenskorna 
från Mexico. 

l samtal med flyktingarna 
framkom också att de blivit be
ordrade att skicka kvinnor till 
"migras" - de som övervakar lä
gren och uppträder mycket aggre
sivt. 

- Det var två änkor som de 
försökte våldta, berättar en läger
medlem. 

- Men de lyckades springa sin 
väg och sedan dess vill ingen kvin
na gå dit. 

flyktingarna berättar också 
att dc är rädda för "migras". 

- När doktorn inte är här eller 
dom andra från La Comar, så 
pressar de oss och hotar oss. 

La Comar är Mexico s Kommit
te för flyktinghjälp som arbetar 
direkt med flyktingarna i lägren. 
Ett femtiotal personer, läkare, nu
tritionister, socialarbetare, chauf
förer, är anställda för de 8 3 läg
ren. 

- Våra egna intryck är att de 
arbetar mycket seriöst och en
gagerat, berättar svenskorna. 

- flyktingarnas omdömen var 
enbart positiva till dem, medan 
vi hela tiden möttes av deras 
skräck för migrationsmyndighet
en. 

Nyligen har man tillsatt en ny 
gemensam ledning för de båda 
myndigheterna varigenom La Co
mars stöd uppifrån begränsats och 
arbetet kommit att styras enligt 
migrationsmyndigheternas linjer. 

Andra hjälporganisationer i 
lägren är kyrkan, Mexicos institut 
för social trygghet (IMSS) sam t en 
hjälporganisation, CARGUA. 

skolklasserna med upp till 60 barn i varje undervisas av bönder som 
själva är flyktingar. Kyrkan har skänkt barnen var sin liten skrivbok 
och en penna. Det är det enda undervisningsmaterialet. 

- I de sex läger vi besökte var 
det bara i några enstaka som kyr
kan och Cargua var verksamma, 
berättar svenskorna. 

På frågan varför flyktingarna 
kommit till Mexico svarar de: 

- Vi hörde att militären kom
mit till grannbyn och dödat mån
ga människor, ja, alla som bodde 
där. Militären kom till vår by och 
vi gömde oss i bergen för att vi 
blev rädda. 

- Hade ni inte hört att de 
kunde komma? 

- Nej, då hade vi lämnat byn 
för länge sedan. 

- Ar alla i din familj här? 
- Min gamla mor är kvar och 

min kusin . 
- V et ni något om dem? 
- Nej, vi vet inte om de le-

ver eller är döda eller var de 
finns. Och de vet inget om oss . 

-Varför kom militären? 
- De säger att vi bönder är 

guerrilleros, men vi är ju bara 
bönder, hur skulle vi kunna 
veta? 

Flyktingarna har varit i lägren 
mellan ett och två år . En del har 
gått genom djungeln i flera veck
or utan mat och kommit fram i 
mycket dålig kondition . 

De tre svenskorna skriver i 
s! u t et av sin rapport: 

VI VÄDJAR TILL ER ATT TA 
FASTA PÅ DERAS ORD OCH 
MEDVERKA TILL A TT EN OP
INION SKAPAS SOM KAN 
TRYGGA FLYKTINGARNAs 
TILLVA RO UNDER EXILEN I 
MEXICO. 
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Familjerna i de guatelmatekiska lägren i Mexico är stora, ofta 8-10 
barn. - Vi fick uppgifter om att över 50 procene av flyktmga r 1 ett 
läger var under 14 år, skriver de svenska besökarna. 
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Från Ljugarbänken 
Vad t ror n i är de t värsta som 
kan h ända i L und u nder O rwe l ls 
år 1984? Frågar vi våra kommunal
politi k er. 

o 

• Lennart Ryde (m ) 

-Jo , at t ännu fle r barn tvingas in i 
den k ommu nalt-sta tl iga skol- och 
b arnom so rgs f abriken. 

Nils Arne Andersson (el 

- Om kul t u rm ej eriet verk li gen 
kommer till stånd. så att vi tvi
ngas höra p å ett ce ntral ise rat 
musikoväsen. 

f:.'\ 
~!!: 
---~ Birger Rehn (s) 

-Det vore obeh agligt om den f ri 
villiga tvångsans lutningen till par
tiet via facket skulle upphö ra . 

Ebba Lyttkens( fp) : 
(per telefon) 

- Hemskt vore om vi fick di re k t-~ 
valda kommundelsnämnder d är 
man skulle välja lokala uppkom 
lingar i stället för att lyssn a p å 
partiordförandens m er genom · 
tänkta pol itik. 

• Kjell Dahlström (mp) 

- A t t oliktänkande polit iker som 
vi hamnade i det en a och det 
andra lägret. 

Till Arbetet 
Mats Nygren på tidningen Ar

betet i Lund har känt sig person
ligen angripen av den kritik jag 
riktade mot (riks)tidningen för 
den dåliga bevakningen av den in
ternationella fredsdemonstration
en den 12 december. Hans för
svarsposition talar för sig själv 
samtidigt som han inte kan begri
pa hur "politiskt medvetna män
niskor kan sänka sig till något så
dant ", dvs att medverka i dom
kyrkans förbön. Eftersom jag själv 
inte tillhör någo n kyrka medverk
ar jag naturligtvis inte i bönestun
der. Däremot respekterar jag de 
människor som överhuvud taget 
gör någonting för freden, därför 
reagerade jag över Mats Nygrens 
raljanta formulering om dem. Om 
vi ska vänta på sådana, som i lik
het med Mats Nygren, anser sig 
politiskt medvetna är jag rädd för 
att det inte u !vecklas någon opini
on för freden förrän det faktiskt 
är för sent. 
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Möte om pionjärerna 

Nu är d et d ags att komma 
igång med p ionjärverksam
het igen . Men hur vill vi 
och b arnen driva den? 
- so m t radi t ionella m öten? 
- som helgverksamhet en 

gång i månaden? 
-som familjeträffar? 

Hur blir det med ledare? 

Alla föräldrar och andra 
som in te vill att barnen 
inom vänstern glöms bort, 
k o m med ideer och disku
tera! 

Torsdagen den 26/ l kl 19 
hos David Ed gerton, Fa
gottgränden 3C. 
T el 127086. Ring gärna 
om d u är intresserad men 
inte kan komma denna 
dag. 

POSTTIDNING 

Karin Blom 
Er ik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJJtiD 

Barn och bröd 
Det har viskats om en ny ide 

till besparingar inom det sociala. 
Vi har på omvägar fått veta att 
det har något med matslöseri på 
våra dagis att göra. Som vanligt 
nyfikna ringde vi upp en av de 
kända besparingspolitikerna (som 
vill vara anonym) för att få veta 
mer. 
- Hallå, jag ringer från Vecko
bladet. Det går rykten om nya be
sparingar inom barnomsorgen. Nu 
lär det vara maten som är på 
tapeten. 

- Ja det är riktigt. Vi går igen
om varje område för att leta 
besparingar. 

- Kan du säga hur ni hade 
tänkt spara på matkostnaderna? 
Är det mellanmålen ni tänker 
dra in? 
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- ... mellanmålen, jaa . . nä, 
men det var ju en tanke. Man ska 
väl inte äta mellan målen redak- ' 
tören . . ? 

- Det är alltså mellanmålen!? 
- Nej, det var inte det jag 

tänkt mig. Det slog mig när jag 
härom veckan vandrade genom 
stadsparken vilket slöseri det mås
te vara att alla förskolebarnen ma
tar änderna med bröd. Det måste 
bli mycket bröd sammantaget. 

- Men det är väl gammalt 
bröd, det går väl inte att äta? 

- Jodå, jag ska säga redaktör
en att i min barndom kastade vi 
ingen mat. Brödkanter kan man 
ju göra fattiga riddare av. 

- Vadförnågonting ... ? ? 
- Jo, så här gjorde alltid min 

gamla mamma: Hon tog torrt vitt 
matbröd och putsade bort kanter
na, var det mycket gammalt lade 
hon det i mjölk. Sedan gjorde hon 
en tjock pannkakssmet och lade 
skivorna i den och stekte dem . 
Möjligen kan man strö lite kanel
blandat socker över dem och ser
vera med sylt. 

Mp mer aggressivt 
Med gjädje såg vi i tidningen 

att Miljöpartiet i tisdags ordnade 
ett möte under rubriken "lev lät
tare, som förälskad". Där lärde, 
enligt uppgift, terapeuten Barbara 
Austin ut hur man lever ut sin il
ska. Mycket energi går åt för att 
undertrycka sina känslor , men det 
går att göra något åt enligt Aus
tin. VB hade inte råd att gå på 
mötet (60 kr i inträde), men hop
pas att hennes teorier slår igenom 
innom mp. Vi ser fram mot en 
aggressivare kommunalpolitik. 
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TEATER: Fre 20&1ö r21,G arde 
ro bsteatern med N att öppe t p å 
stadsteate rn . 
PA LESTINA k ommer att disku 
teras på mån 23 kl 19 p å lokalen 
l nter nat ione lla uts k ottet, medver
ka n frå n Palest in agruppen. 
V P K IF : fo t bollsträn in g p å Ler 
bäcksskolan Lö 21/1 kl 16. ( M ed 
tag gärna årsavgift 50 :-). 
BLASO R KESTE RN nybörjarrep 
kl 18-19 p å söndag på Palaestra . 
Ordinarie rep . k l 19-21. Sviten 
s ka repeteras. 
REDA K TIONSMÖTE: VB har 
red aktionsmöt e mån 23 kl 19.30 
till sammans med k o mmun alpoliti 
kerna p å lo ka le n . 

Kompol h ar möt e m ånd ag 
19 .30. D isku ssion med Vecko 
b l ade ts redaktion. 
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