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Fredagen den 19 oktober 1990 Hela länets tidning! 

Prisades för ordbruk 
och bokstavsskötsel 

Bernt Olsson, 
Malmköping, fick SV 
Sörmlands kultur-
pris när Studieför-
bundet Vuxenskolan 
höll sin årsstämma i 
Vingåker i lördags. 

Han fick priset 
bland annat för att 
han tagit initiativet till 
att bilda Nya tungo-
målsgillet, en fören-
ing för vården av vårt 
svenska modersmål. 

När han fått priset 
talade tystnaden. 
Tacket fick vänta till 
kaffet. 

Mer om stämman 
och om studier finns 
att läsa på sidorna 
11-16 i veckans stu-
diespecial. Glad liksom fågeln i aftonstunden, var årets kulturpristagare Bernt Olsson, Malmköping. 
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SV-stämman i Vingåker 
o o 

fick årets 
kulturpris 

Vården av vårt svens- -
ka modersmål upp-
märksammades, när 
Studieförbundet Vuxen-
skolan i Sörmland de-
lade ut sitt traditionella 
kulturpris. 

Kulturpristagaren och 
språkvårdaren var Bernt 
Olsson, Malmköping. 
Han fick priset för initia-
tivet att bilda föreningen 
Nya tungomålsgillet. 

SV-distriktets ordförande 
Kristina Malmnäs närmast 
myste när hon fick förrätta 
den ärorika prisutdelningen. 
För just bland Nya tungo-
målsgillets medlemskrets kan 
man finna K. Malmnäs. Dock 
är inte samma Malmnäs med i 
juryn som utser årets kultur-
pristagare. 

Bernt Olsson fick priset för 
"ätt han tagit initiativet till 
att bilda Nya tungomålsgillet 
och för att han genom fören-
ingen och medlemsbladet 
Målföret så envist arbetar för 
vården av vårt svenska mo-

mar. Det är tredje året i rad 
som cirkelverksamheten ökar. 
Hon gladdes också åt att cir-
kelverksamheten i medlems-
organisationerna ökat mar-
kant samt att distriktet lyck-
ats nå också ett ekonomiskt 
positivt resultat. 

De församlade ombuden var 
även de nöjda med distrikts-
styrelsens och personalens 
sätt att leda verksamheten. 

Ombuden hade bara en enda 
invändning under hela stäm-
man. Det var när distriktssty-
relsen försökte införa en avgift 
för internutbildning utan att 
först ha meddelat avdelning-
arna om detta. Flensavdel-
ningens ordförande Erik Jo-
hansson protesterade mot 
förslaget som, enligt hans 
mening, kom alldeles för sent. 
Frågan drevs till votering och 
här segrade Erik Johanssons 
förslag att avgiften i stället 
ska tas av fonderade medel 
under det kommande verk-
samhetsåret. 

Nya deltagare 
Stämman antog även en 

verksamhetsplan, där det slås 

Hur ska det här gå? Arets kulturpristagare Bernt Olsson, Malmköping, ser skeptiskt på när S V-
distriktets ordförande Kristina Malmnäs försöker få ordning på alfågeln. 

Landsbygdens framtid är ett 
av dessa. Här kommer SV att 
ordna träffar för "eldsjälarna" 
inom landsbygdskampanjen 
runt om i länet samt tillsam-
mans med länsstyrelsen pla-
nera för ett nytt landsbygds-
projekt. 

Hantverkssatsningen fort-
sätter. Arets satsning inriktas 
mot de yrkesverksamma 
hantverkarna och konstnä-
rerna, som kan bli viktiga re-
surspersoner i cirkelarbetet. 
SV räknar även med att sti-

bra. Distriktet har täckt sin 
andel*-av det centrala målet, 
vilket för Sörmlands del är fem 
tusen per år och som ska gå till 
att ta fram studiematerial, och 
dessutom har 15.000 kronor 
över till mikroprojekt. Tanken 
är att de sörmländska pengar-
na ska förvandlas till en sam-
lingslokal i Machakos-provin-
sen och till att stödja ett projekt 
som hjälper de kenyanska 
jordbrukar kvinnorna. 

Bygdespel 

Studieförbundet Vuxensko-
lans Förbundsstämma i Ny-
köping 9-11 november. Minst 
ett 100-tal funktionärer be-
hövs, ungefar lika många som 
var med på stämman i Vidå-
kerskolan. Kristina Malmnäs 
redogjorde helt kort för de 32 
motioner som ställts till stäm-
man och för de övriga arrang-
emangen. 

Vid distriktets stämma val-
des även en ny styrelse. Den 
fick i stort förnyat förtroende 
och består av: Ordf. Kristina 



ocn genom ueu munmga ut-
rättandet." 

Själv blev Bernt Olsson när-
mast mållös när han fick pri-
set, vilket utöver äran bestod 
av en alfågel gjord av Dag 
Odsvall, Oxelösund. 

Han tog dock skadan igen 
när han till kaffet framförde 
sitt tack till Studieförbundet 
Vuxenskolan för priset till för-
eningen och samtidigt berät-
tade lite mer om Nya tungo-
målsgillets verksamhet. 

Fler cirkeltimmar 
Kristina Malmnäs konsta-

terade inledningsvis, när hon 
formellt öppnade stämman, att 
SV i Sörmland ökat cirkel-
verksamheten med 700 tim-
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samhet. 1.265 nya deltagare 
på tre år är målet i Sörmland. 
Vidare ska SV öka kontakten 
med organisationer utom den 
egna organisa t ionen och 
klargöra vad folkbildning är 
och vad Studieförbundet Vux-
enskolan står för. 

SV-distriktet kommer att 
arbeta med tre stora projekt 
under det kommande året. 

som vill renovera och vårda 
sina gamla hus med den 
sörmländska byggtraditionen 
som grund. 

Det tredje projektet handlar 
om Kenya. Det projektet kom-
mer att fortsätta i minst tre år 
till. Birgitta Viklund, Kenya-
informatör för Vuxenskoledi-
striktet, berättade att insam-
lingen av pengar gått mycket 

kulturverksamhet är annat 
som står på programmet. SV 
avser bland annat att satsa 
resurser för att ta fram speci-
ella bygdespel och tillsammans 
med hembygdsförbundet och Vi 
Unga ska man försöka få barn 
och ungdomar intresserade av 
hembygdshistoria. 

Mycket kraft inom distriktet 
går åt till arrangemangen kring 

lunda, 2:e v. ordf. Birgitta 
Viklund, Österåker, Kjell 
FjeUbakk, Gnesta , Ri i t ta 
Hanski, Oxelösund, Roland 
Johnsson, Eskilstuna, Ulv 
Andersson, Flen, Carl-Axel 
Fredriksson, Marianne Lars-
son, Valla, nyval, och Agneta 
Emmanuelsson, Katrineholm, 
nyval. 

Inger Fredriksson 


