
Folkdanslag bildas i Trosa 
TROSA: Sedan en tid tillbaka har 

det diskuterats om att bilda ett 
folkdan slag i Trosa, och sedan 23 
september har det också funni ts en 
<nifrimsstyrelse för en sådan 
förening. Initiativtagare och pådri-
vande kraft har varit Gert Norberg, 
själv folkdansare sedan barnaåren. 
Pä måndagen hade denna interims-
styrelse utlyst ett allmänt möte för 
intresserade, men tyvärr blev gen-
svaret dåligt. I själva verket var 
det bara styrelsen, som infann 'sig. 

På egen hand har ju inte 
styrelsen kunnat göra så långtgåen-
de förberedelser, mycket beror ju 
på, hur stor anslutningen blir. Men 
instruktör och musik ar i alla fall 
ordnad. Enligt planerna blir det 
Gert Nordberg, som kommer att 
lära ut hur man dansar Oxdansen, 
Vingåkerspolska, kadri l j och annat, 
som vill kan få lust till, och fina 
spelmän har man också tillgång till 
i Trosa. Vi har ju vårt duktiga och 
populära Spelmanslag, och därifrån 
har i första hand Riksspelman Ar-
vid Karlsson och Claes Hagström 
lovat att ställa upp. Vid högtidliga 
tillfällen hoppas man få hela 
Spelmanslaget till hjälp. Informa-
tion om möjligheterna till ekono-
miskt bidrag och andra praktiska 
detaljer får man av Bengt Gustavs-
son f rån Oxelösunds Folkdansgille. 

I styrelsen för det nybildade folkdanslaget i Trosa ingår fr v Gert Nordberg, Gun Bäck, John Pettersson, Barbro Nordberg och Christer Andersson. 
Den här första kvällen återstod 

inte så mycket annat för interims-
styrelsen än att välja sig själva till 
ordinarie styrelse, och den som är 
intresserad kan alltså vända sig till: 
John Pettersson, som är ordförande, 
Gert Nordberg, v ordf., Gun Bäck,' 
sekreterare, Christer Andersson 
kassör, Barbro Nordberg, v sekrete-
rare eller ledamöterna Elisabeth 
Hurtig och Lars Eriksson. 

ETT SPANSKT jaktplan störtade 
och ett annat rapporterades för-
svunnet över Marocko på tisdagen. 
Dåligt väder hade tvingat planen 
att vända när de var på väg till 
Kanarieöarna. Piloten omkom när 
det ena planet kraschade nära Ke-
nitra-flygplatsen i Marocko. (TT— 
Reuter) 


