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Spekulationerna om vem som
skall bli ny landshövding i Södermanland är i full gång. Oss emellan
så tänker jag inte avslöja vem det
blir. Inte än i alla fåll.
nummer 40, gör sig rtedo att träda
tillbaka. Han fyllde 65 den 2 mars.
Han har haft 39 föregångare på
landshövdingestolen i Nyköping.
Allt från Stellan Otto Mörner 1634
till Mats Herman Lemne. Den sistnämnde satt åren 1970-1980.
Nu har även Bengt Theodor Gustavsson tjänat sina tio år och han och
hustru Mtg-Britt har böljat förbereda flyttningen från landshövdingevillan vid Stora Bergsgränd.
Efter Bo Hammarskjöld (19351938) har vi haft tre eskilstunabor
som landshövdingar: E Gust Andersson, Ossian Sehlstedt och så
Bengt Gustavsson.
Bara det gör ju att Jan-Erik Andersson, kallad "Eskilstunas starke
man", inte gärna kan komma ifråga.
Någon variation får det ju lov att
vara. Även på landshövdingar!

Anna-Lena
blev "hedersspelman".
Inom Södermanlands Spelmansförbund kan man inte bara spela,
man kan sjunga ocksål
Det bevisade kassaförvaltaren Ulf
Lundgren vid årsmötet, som hölls i
Malmköping. Han hade nämligen
sjungit in bokslutet på band!
Förhandlingarna leddes av Eva
Nilsson, van klubbsvingare i egenskap av ordförande i Nyköpings
kommunfullmäktige.
Två nya hedersmedlemmar utnämndes vid årsmötet, nämligen Anna-Lena Popock-Bergström, Nyköping, samt kassaförvaltaren Ulf
Lundgren. Den sistnämnde avgick
vid årsmötet, men sköter det expeditionella tills man hittat en efterträdare.

Vid Björkviks
Hembygdsförenings årsmöte
fick en del medlemmar förtjänsttecken, och bland
dem var Karin
Hermelin. Hon
har deltagit i
verksamheten sedan 1921, då hennes far var med
och bildade föreningen.
Linnea
och
Holger Carlsson,
som varit med sedan 1937, fick också förtjänsttecken liksom Herthi Johansson
och Märta Duon,
som varit med i 30
år.
"Yngst" i det
sällskapet var Vera Karlsson och
Birgit Jansson
med 21 respektive
20 år som medlemmar.

Utmärkelse MARIA HYLLAS
tillLarz
ITUNAKYRKA

Oss emellan så
har Larz Johansson i Ålberga fått
hedersbenämningen "Årets
centerriksdagsledamot".
Det är Centerns högskoleförbund, som utdelar utmärkelsen och i år föll
alltså valet på
Larz. Med följande motivering:
"Larz Johansson har genom
sitt stora engagemang inom och
utom centerrörelsen starkt bidragit till att föra
fram centern till
en tätposition i
utbildningsfrågor.
Hans helhetssyn,
humana
människosyn och
strävan efter en
för alla likvärdig
utbildning genomsyrar hans
arbete."
Vid CHF:s förbundsstämma på
Handelshögskolan i Stockholm
27-29 april överlämnas utmärkelsen.

Kristina Stobaeus, solist i Tuna
kyrka.
Numera är Jungfru Marie Bebådelsedag rörlig hos oss i Sverige och
infaller på söndagen närmast 25
mars.
I år sammanfaller den med det datum, då den fortfarande firas i katolska länder och i England, där den kallas Annunciation Day eller Lady
Day.
I Tuna firas bebådélsen med konsert i kyrkan. Församlingen gästas
då av sopranen Kristina.Stobaeus
från Vadstena, som sjunger Manahymner från Vadstena kloster.
Också några helt nyskrivna svenska Mariasånger ingår i programmet,
där också Tuna-Bergshammars kyrkokör medverkar.
Kantor Margot Wåhlberg dirigerar.

