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Lördagen den 20 april 1963 
Kulturhistoria vid Ramsjöhult 
Unik spelmansgåva på årsmöte 

Spelmannen Gustaf Wetter visar de upptecknade låtarna för hr Tore Widing (till vänster) och 
ordföranden i Skid- och friluftsfrämjandet Lennart Schiiberg. 

Det blev kulturhistorisk prägel över Skid- och fr i luf ts-f rämjandets i Katrineholm årsmöte vid Ramsjöhult på fredagskvällen. Stadens spel-manslag med folkskollärare Gustaf Wetter i spetsen kom på besök, varvid hr Wetter som gåva till Skidfrämjandet överlämnade et t förnämligt album med 24 upptecknade låtar av legendariske bygde-spelmannen och skräddaren Kalle Dahlgren, född och upp-växt i Lillstugan vid Ramsjö-hult. 
Den som haf t låtarna i minnet, spelmannen Rickard Larsson, var också närvarande under kvällen, liksom Kalle Dahlgrens 88-åriga men synnerligen vitala dotter, f ru Anna Lundvall. 
Vid årsmötet förekom även di-plomutdelning. Följande fick di-plom för fört jänstful l t arbete: Ingegerd Widell, Karin Ronvall, Kerstin Annfält, Nils Fagerberg, Greta Fagerberg, Ivar Stendahl, Elna Westerberg, Birgit Carlman och Margareta Larsson. Bronspla-kett erhöll Mats Schartau och Val-ter Malmnäs. 

Främjandet har ha f t en synner-ligen livlig verksamhet och stugan vid Ramsjöhult har varit mer än välbesökt. Inom fr i luf tsverksam-heten har anordnats promenader och utflykter, prov för Snöstjär-nan, fri luftstävlingar, Skidans dag samt skridskoskola och skidskola för barn. 
Rasts tuga för 150 personer 

Till nästa vinter hoppas man kunna bjuda på en del nymodighe-ter vid Ramsjöhult. Anslag har erhållits för iordningställande av ett elljusspår på 2 km., och det hoppas man ha klart till nästa skidsäsong, liksom en bastu. Vida-re planeras a t t göra om ladugår-den till en ras ts tuga för cirka 150 personer. 
Närmas t på programmet står kurser i "Skogsmulleskolan", som börjar den 6 m a j och sedan fort-sät ter måndagar, onsdagar och f redagar var je vecka. Ledare blir Ingegerd WiåeU, Karin Hansson, Gunhild Määsfield och Eivor Skoog. 

Styrelse 
Ordförande i styrelsen är Len-

nart Schiiberg. Vice ordförande blev Nils Fagerberg, ef ter Gunnar Lundberg, vilken avsagt sig om-val, kassör Erik Hilbig, ef ter Kerstin Flodin, som avsagt sig omval, och Ove Sahlberg efter Bir-git Carlman, som avflyttar . Vida-re omvaldes Nils Lindberg, Ally Bergström och Per Forsberg. Kvarstående i styrelsen är Tore Widing, Otto Gustavsson, Ake Höglind, Nils Fagerberg, Erik Vengelin och Elof Ffoos. Reviso-rer blev Sven Cronholm och Ake Hjalmarson. Avdelningsrepresen-tant i landskapsförbundet blev Tore Widing. 
Kvällen avslutades med kaffe-samkväm. 


