
Folkdansgille med 2000 
anordnas i Eskilstuna under juni 

En redovisning av förberedelserna 
lämnades av arbetsgruppens ord-
förande Bo Björkman, när Ung-
domsringen på söndagen höll årsmöte 
i Katrineholms Folkets hus. Invig-
ningen av evenemanget skall ske i 
Sporthallen och sedan kommer Eskil-
stunaborna att bjudas på dans och 
sång i flera dagar. På programmet 
står ockiså ett stort s k gardenparty 
vid Sundbyholm. En galaföreställ-
ning kommer det också att bli i 
Eskilstunaparken. 

Vid årsmötet, som hade samlat 35 
ombud, valdes en distriktsstyrelse 

, enligt följande: ordförande Sune 
Åberg, vice ordförande Jan-Erik 
Goude, kassör Tord Johnsson, sekre-
terare Bengt Gustavsson samt leda-
möterna Kate Juås, Ove Lögdberg 
och Christer Karlsson. 

Verksamheten inom Ungdomsring-
en har under 1970 varit mycket om-
fattande. Speciellt uppmärksammade 
har arrangemangen tillsammans med 
Sörmlands spelmansförbund blivit. 
Traditionellt genomförde man Folk-
musikens och folkdansens dag i 
Eskilstunaparken och man nämner 
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Musikanter i Botkyrka 
går samman i spelmanslag 

I söndags samlades på initiativ av spelmannen i Botkyrka Hembygdsgille Lennart Sten-bäck ett 10-tal spelmän och intresserade i Hembygdsgillets trevliga lokaler vi/s* Träd-gårdstorp i Tullinge för att diskutera bildandet av ett spelmanslag. 
Bland de närvarande märktes för utom initiativtagaren; Kiksspelman-nen Bernt Carseberg, musiker Tore Lejdestad, spelmännen Helge Jobs, Dalke Olenius, Bengt Magnusson, Valle Karlsson m. fl. Hembygdsgillets festkomimiitterade serverade kaffe under det att Len-nart Stenbäck, som var samman-kallande, hälsade samtliga hjärtligt välkomna. Stenbäck utsågs också till ordförande och man diskuterade organisationsfrågor, lokal- och eko-nomiska frågor samt samverkan med Hembygdsgillet i samråd med Hembygdsgillets ordförande Lars Ax. 

Intresset var i topp för ett spel-manslag och man beslöt att träf-fas på Trädgårdstorp för gemen-samma övningar den tredje sönda-gen i varje månad med början sön-dagen den 21 februari. Spelmännen lät så höra sin förs-ta låt som var Delsbo brudmarsch tätt följd av många andra t. ex. Bot-kyrkalåten, Tystbergalåten, Brud-marsch från Sörmland, Tuvängsval-sen, Idreschottisch, Tillbergs polkett m. fl. Glädje i stråkarna och tak-ten med fötterna saknades inte hel-ler och man kan med fog instäm-ma i vad en sörmländsk spelman yttrade: 

Den som tycker att svensk folk-musik bara är ett entonigt gnäll på fiol borde absolut sitta med här en kväll och lyssna och lära litet om den musikaliska rikedom vi har i våra gamla ärvda låtar — en skatt som inte får gå förlorad. En musik med sprittande glädje, vemod och mellankoli. 
Alla Botkyrkabor som är hå-gade och intresserade av Svensk folkmusik och kan hantera en fela är hjärtligt välkomna. Närmare upplysningar kan lämnas av Len-nart Stenbäck tel. 757 59 68 eller Georg Malmkvist 7781711. Georg Malmkvist. 

Tillsammans med Rekame folk-
dansgille skall Sörmländska ung-
domsringen arrangera Sveriges ge-
nom tiderna största barn- och ung-
domsting i Eskiltuna i mitten av ju-
ni. Drygt 2 000 deltagare har preli-
minärt anmält sitt intresse. 

också arrangemanget Fest i salen vid 
Nyköpingshus som ett av de mest 
uppmärksammade evenemangen. I 
verksamhetsberättelsen har man inte 
heller glömt sin medverkan vid en 
högmässa i Nyköping. Att dansa i 

kyrkan väckte en livlig debatt även 
om dansarna själva inte tyckte det 
var något anmärkningsvärt. 

Redan på lördagskvällen anlände 
årsmötesdeltagarna tiil Katrineholm. 
I anslutning till mötet hade nämligen 

Verdandis folkdanslag i Katrineholm 
inbjudit till ett samkväm vid Djulö 
värdshus. Givetvis dansades det till 
glada fioltoner och mestadels gick 
turerna i polska, hambo, eller schot-
tis. 

Till glada fioltoner av spelmannen AUan Karlsson ses fr v Kristina Olsson, Karl-Axel Hjortberg, Anita Kolterud och Kent Ekerot un-
der en tur på dansgolvet. 
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