Tisdag den* 8 juni 1965

Fanborg och musikkår
vid f e s t l i g f l a g g d a g
Svenska Flaggans Dag — som både lyckligt och olyckligt för året sammanföll med
Pingstdagen — firades i Södertälje med en ceremoni i Stadsparken. Från Torget gick man
med fanborg och musikkår från Frälsningsarmén i spetsen och inträffade i parken minuterna innan klockan två. Inte mindre än 34 organisationer var representerade, och
med tanke på dagen och tidpunkten betecknar arrangörerna anslutningen som förvånadsvärt god.
Hr Lennart Cederholm framträdde med sång och hade för dagen valt en anslående fosterländsk
repertoar, med bl. a. "Land du välsignade".
Pastor Karl Backlund, från Baptistförsamlingen,1 höll dagens högtidstal. Där redogjorde han till att
börja med för bakgrunden till
Svenska Flaggans Dag,- som nästa
år firar 50-års jubileum som institution. Han frågade sedan om det
är möjligt och önskvärt att upprätthålla en fosterländsk känsla i
en tid så internationell som vår.
Svaret som han själv gav var att
vår delaktighet i världsmedborgarskapet inte behöver förringa
fosterlandskärleken. Det är tvärtom den grund som behövs för att
bära upp vår internationella gemenskapskänsla.
Pastor Backlund uppehöll sig
också vid det personliga ansvaret
som alla medborgare har gentemot
sitt fosterland ooh skisserade den
materiella, andliga och kulturella
utveckling som ägt rum under de
senaste 50 åren och pekade på
några av de faror som följt i dess
släptåg. Han citerade också president John Keimedys berömda yttrande: "Fråga inte vad ditt land
kan göra för dig — fråga vad du
kan göra för ditt lend".
L O T T A MEDALJERAD
Tillsammans med ordföranden i
Södertäljekommittén för Svenska
Flaggans Dag, Sigurd Rådström,
delade pastor Backlund därefter ut
fanor ooh flaggov till de organisationer och privatpersoner som ansökt
därom.
Fru
Anna-Lisa
öström, som under många år nedlagt ett idogt arbete för Svenska
Flaggans Dag som lottakårens representant, fick mottaga en bronsmedalj som belöning.
SPELEMAN FATTADES
De organisationer som ansökt
Pastor Karl Backlund (th) delade ut fanor och flaggor i Stadsparken
och beviljats fanor var Södertälje
vid Svenska Flaggans Dag, som firades på Pingstdagen. Orförande
spelmanslag, Sjöscoutkåren Tum- i Södertäljekommittén. Sigurd Rådström, hjälpte till. På bilden är
larna, Maj torpsskolan och Söderdet Majtorpskolan som får sin fana.
tälje ridklubb. Av hittills outredd
anledning fanns ingen represen- kunde ur hans hand mottaga den nämnd, Södertälje Unga Örnar, fru
tant för spelmanslaget tillstädes fosterländska gåvan.
Karin Kernell-Söderling, fru Gernär pastor Backlund skulle överFlaggan fick Södertälje pistol- tr-ud Rådström och hr
Sigfrid
lämna fanan, mer alla de övriga kluibb, Södertälje
barnavårds- Lundqvist.

Onsdag åen 9 juni

FEL ADRESS
FÖRKLARA
FLAGG

Spelmanslaget var inte
för att hämta sin fana, f
veta i LT:s referat från
festligheterna i Stadspark
klaringen har nu kommit
manslaget hade fått ne
framställning om fana fr
kommittén och ansåg sig
inte ha anledning att st
för hämtning.

Emellertid hade lokalk
tagit upp framställningen
viljat en fana, men nu vi
kan", att det positiva be
grund av feladressering in
vederbörande.
Fanan s
missödet till spelmanslag
gande, och den kommer v
tillfälle om än inte lika
som pingstdagens flaggfes
hämtas, och sen får man
spelglada laget under de
duken, när så sig bör.

