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Riksspelman 
medverkar 
vid årsmöte 

DAGA: 86-åriga Björalunda hem-bygdsförening håller årsmöte på torsdag under medverkan av riks-spelman Christina Frohm från Gnesta, som spelar och kommen-terar sörmländsk folkmusik. Re-daktör Evert Hallin, Malmköping, berättar med ljusbilder om "Mina vänner människorna". Verksamhetsberättelsen för 1966 vi-sar bl. a. att medlemsantalet uppgår till 330, därav 30 som tecknat sig för ständigt medlemsskap. 
I Björnlunda finns alltjämt ett le-

vande intresse för hembygden, som 
bl. a. tar sig uttryck i överlämnandet 
av gåvor till hembygdsföreningen. 
Hertig Gustaf d'Otrante, Elghammar, 
har skänkt en knuttimrad byggnad 
från torpet Bergholm och kontrakts-
prost emeritus Eric Lundberg, Ny-
köping, har överlämnat en rad vär-
defulla gåvor, saker som prosten 
förvärvade under sin björnlundatid. 

I årsberättelsen noteras med tack 
samhet att kyrkorådet beviljat till 
stånd till utökning av området vid 
hembygdsgården för "att bereda plats 
för skänkta byggnader. 

Vandrarhemmet vid hembygdsgår-
den har under det gångna året haft 
omkring 500 övernattningar. För-
eningen har stått för värdskapet 
vid Daga-Villåttinge hembygdskrets 
hembygdsdag. 

Det såg ett tag ut som man skulle 
bli tvungen att inställa årets stora 
evenemang — midsommarfesten vid 
hembygdsgården — men hembygds-
föreningen och dess medarrangörer 
har nu beslutat att festen skall äga 
rum också i år. 

Kvinnlig riksspeleman 
underhöll i Björnlunda 

Hembygdsföreningen i Björnlunda hade på torsdagskvällen ett 
välbesökt årsmöte, varvid fröken Christina Frohm, Gnesta, med-
verkade med ett antal Sörmlands låtar på fiol. Fröken Frohm är 
trots sina unga år — 19 stycken — mycket känd i spelmanssam-
manhang, tituleras riksspelman och är faktiskt Sörmlands enda 
kvinnliga spelman med den titeln, vilket allt borgar för att åhö-
rarna hade en högtidsstund. 

I övrigt visade hr Ever t Hallin, 
Malmköping,, ljusbilder f r å n sörm-
ländska bygder och händelser och 
kommenterade de kända och 
okända äldre och yngre invånare 
som passerade revy. 

Vid årsmötet beslutades a t t för-
eningen i for tsä t tn ingen ska för-
lägga årsmötesförhandl ingarna 
till den mera stilenliga hembygds-
gården, vilken å tgä rd dock för-
u t sä t t e r a t t r äkenskapsåre t änd-
ras a t t omfa t t a t iden 1/7—30/6. 
Anledningen till å tgä rden a t t ti-
digarelägga årsmöte t ä r a t t hem-
bygdsgården ä r utkyld vintertid 
och oandvändibar för s amman t r ä -
den. 

Mångår ige styrelseledamoten 
Ture Johansson hade undanbet t 
sig å terval och i hans ställe ny-
valdes Kerst in Klevstig. Till he-
dersledamot u tsågs f r u Annie 
Larsson. 

Styrelsen består av Olle Carls-
son ordf, Gunnar Bernhardsson v 

ordf, f ru Br i ta Arvidsson sekr och 
kassör, s amt Herber t Carlsson, 
Arne Gustafsson, Gösta Gustafs-
son, Carl-Henrik Andersson, f r u 
Thesy von Stedingk, f r u Br i t ta 
Andersson, Ville Lexell, Kerst in 
Klevstig och Kar in Bergfeldt, de 
båda s is tnämnda nyvalda. Reviso-
rer ä r Nils Karlsson och Er ic 
Thor. 

Föreningen ha r 322 medlemmar, 
av vilka 39 ä r s tändiga. Årsav-
gif ten fasts täl ldes till oförändra t 
3 k r för 1968, enär avgi f te rna fö r 
1967 redan ä r under inkassering. 

Pensionärerna på F rus tunagå r -
den ha r h a f t besök av Gnesta pen-
sionärsförenings sånggrupp som 
underhöll med sång samt musik 
på g i ta r re r och cit tra. Vikar ieran-
de föreståndarinnan, syster Agda, 
f r amförde pensionärernas tack fö r 
besöket och hälsade gruppen väl-
kommen åter.' 

FÖR MÄNNISKANS SKULL 
Motto vid AKTUELL SAMLING, anordnad av DKSN i E L E K T R O N GNESTA, C-salen, sönd. den 5 mars kl. 18. 

NU-ORIENTERING: Snabbgallup om ortens samhälle, familjen och 
ungdomen. 

ATT VARA FÖRÄLDER: Anföranden av rektor Evert Turesson och 
sekr. John Ahlstedt. 

Violinsolo: Christina Frohm. Aftonbön: Pastor Roland Nilsson. Utställ-
ning i vesfcibulen: Visas lord. och sönd. kl. 16—18. 

— ENVAR VÄLKOMMEN! — 

Nykterhetskurs 
anordnas under 
helgen i Gnesta 

DKSN har för närvarande en länsauktion i våra bygder, vilken omfattar kurser på sex olika plat-ser. Den närmaste veckohelgen har turen kommit till Gnesta. Flera or-

ganisationer arrangörer. står där som med-

Kommunen och dess nykterhets-
nämnd medverkar med ekonomiskt 
stöd. Ledare för kursen är instruk-
tör John Ahlstedt, Flen. Samlingar-
na hålles i Elektrons C-sal och kur-
sen öppnas för lördagskvällen med 
ett möte bl. a. för lärare och ung-
domsledare. 

Vid den offentliga samlingen på 
söndag står en NU-orientering på 
programmet. Det blir i form av en 
snabbgallup om lokala samhällsfrå-
gor, familjen och ungdomen. Rektor 
Evert Turesson och kursledaren 
håller anföranden över ämnet: Att 
vara förälder, varpå följer samtal 
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