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Måndagen den 23 juni 1958

Midsommarglatt på Ericsberg
med skämtlekar och trollerier
I Ericsbergs vackra slottspark höll på midsommardagen
Stora Malms Röda korskrets
sin traditionella mässa. Liksom under föregående år var
tillströmningen god, och en
och annan regnskur kunde
inte slå ner humöret på vare
sig de medverkande Röda
korsmedlemmarna eller publiken.
Festen inleddes med gudstjänst
i slottskapellet, där komminister
Kjell Sundberg, Stora Malm, predikade för en fulltalig församling.
Därefter spred sig besökarna i
parken för att ta del av alla de
förströelser som stod till buds.
Och nog fanns det mycket att
/älja på. Husmödrarna var helt
3äkert de som köade flitigast
:ramför tombolastånden i hopp
)m att kunna tillskansa sig någ*a av de förtjusande broderade
lukar och festremsor, som ingick
som vinster i lotterierna.
På terassen framför slottet stod
nan för en riklig lekamlig för)lägnad, som intogs vid långbord,
»ch den som inte frestades av
:affedoften kunde inhandla glass,
rukt och dylikt i stånd utplanteade litet här och var inom det
idsträckta parkområdet. De finlädda festbesökarna bjöds under
agens lopp på ett rikhaltigt proram. Trollkarlen Eugen El Ces;r, alias Gerhard Lindgren, trolide så mödrarna oroligt försäkide sig om att de små verkligen
mns kvar i närheten.
Fru
eijny Åbrink, Ericsberg, ledde
kämtlekar med liv och lust. Från
3 minsta femåringarna till de
;örsta f jortonåringarna, alla hade
* lika hjärtans roligt i "Akta
in svans" och "Sunnanvind och
jrdanvind" och många andra
ivlingar, en del "hopkokade" av
thittiga fru Åbring själv. En
tse röda körsbär lockade som
rsta pris.
En stor docka, klädd i Vingcersdräkt och förfärdigad av fru
aja Arvidsson, utgjorde högsta
nsten i ett av lotterierna. Det
ir en grann docka och småflic•rnas ögon hängde längtansfyll, vid den, när dragningen skulle
rkställas. Ann-Kristina Undrg från Valla blev den lyckliga
inaren.
Grammofon i stället för
Fm singing in the rain"
Midsommarfestens verkligt stodragplåster var operettsångare
ne
Hasselberg f r å n Malmö
idsteater. Han skulle enligt

Tre i rampfeber, fr. vänster Eivor Karlsson, Alf Karlsson och
Torsten Wapne.
programmet ha gjort sitt första
framträdande vid halv fyra-tiden
på eftermiddagen, men vädrets
makten ville inte så, utan åhörarna skingrades snabbt vid den
kraftiga dusch som kom strilande.
Lite grammofonmusik fick förgylla väntetiden. Men regnet saktade av till slut, och alla kunde
återta sina platser och lyssna till
herr Hasselbergs sång "Säg farväl lilla fjäril" såväl vid första
som vid senare framträdandet.
Ackompanjatör var kantor Roland
östlund, Forssjöbruk.
När solen så sakteliga började
krypa ner mot horisonten, steg
spänningen bland festdeltagarna.
Man väntade skådespel, nämligen
komedin "Den äventyrliga hushållerskan". Tre Rödakorsamatörer fru Eivor Karlsson, folkskollärare Alf Karlsson och konsumföreståndare Torsten Wapne förvandlade sig till desp. hushållerskan Pettersson, Frans Ludvig
Pettersson — gammal lantbrukare
— och advokat Jonsson och gestaltade rollerna till allas hörbara
förtjusning. Slutet blev som sig
bör i en komedi lyckligt, Petterssons fick varandra, alla kunde dra
en lättnadens suck och dra hemåt
gfter en lyckad midsommarfest.

Glad parasollvinmrey Gudrun
Westöö, Katrineholm.

