
Gamla bygdemelodier
till helgsmalsbonen

Ldstringe Ldtar spelade "Musik i Folkton" i Trosa Lands kyrka pa lordagskvallen.

VAGNHARAD: Musikandakt
haller man da och da i Trosa
Lands kyrka. Pa lordagskval-
len var det spelmanslaget
"Lastringe Latar", som spela-
de till helgsmal med gamla me-
lodier fran 1700- och 1800-talen
med anknytning till bygden.

I veckan kommer ocksa en
violin- och orgelkonsert pa
samma plats och i Trosa stads
kyrka blir det gitarrmusik pd
onsdag.

— Vi anvander musiken i f6r-
kunnelsens tjanst, sager kon-
traktsprosten Lars Haraldsson,
tillika pastoratets kyrkoherde.

- Kyrkan ar en gudstjanst-
lokal, inte en konsertlokal. Men
emellanat gor vi forstas undan-
tag, eftersom kyrkan ar den en-

da plats i det har pastoratet,
dar en konsert kan ges med be-
hallning, tillagger han.

— Som regel forsoker vi dock
halla en kort andakt i samman-
hanget. Jag vill heist ocksd se
det planerade programmet, in-
nan vi upplater kyrkorummet.
Det ar ju numera kyrkoradet
som bestammer i de har fra-
gorna och vi har har i pastora-
tet en sarskild kommitte\ dar
jag enligt bestammelserna
ingar, som fattar besluten.

— Visst kan jag tanka mig en
rock-konsert, fortsatter kyrko-
herde Haraldsson, men det ar
under forutsattning att texter-
na till musiken har ett budskap,
som passar i kyrkan. Sadant fo-
rekommer ju, om an mera sal-

Ian.
— F6r Ovrigt har vi nog ett

ganska stort musikutbud i vara
kyrkor. I Vasterljung har man
ju sin fina kyrkokor, som ofta
framtrader. I Trosa-Vagnha-
rads forsamling forlagger vi
garna musikandakterna till
Trosa Lands kyrka, fo'r dar har
vi nog den basta orgeln av alia,
val anpassad till kyrkorum-
mets akustik. Och kyrkan i sig
ar ocksa speciellt stamnings-
skapande. Det vore bara onsk-
vart, att fler forsamlingsbor
uppmarksammade detta och
kom till vara musikandakter.
Fd"r dem tanker vi fortsatta
med, sager kyrkoherde Ha-
raldsson.

SOLAN


