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Folkton i kyrkomiljö i Råby 

Råby kyrka var helt Jylld då spel-
mansgillet konserterade och Britta 

Larssbn sjöng. 
hugade församlingar möjlighet 
att teckna sig för en dylik tydligen 
mycket omtyckt konsert. 

N Y K Ö P I N G : "Folkton i 
kyrkomiljö" heter ett pro-
gram som spelmansgillet vid 
Nyköpingshus i f jol började 
framföra i kyrkorna runt om i 
bygden. M a n fortsätter i år 
och i söndags var det Råby 

kyrka som fylldes av åhörare. 
Kyrkosångerskan Britta Lars-

son sjöng och violinsolist var Leif 
Holmqvist från Filharmonikerna. 
Kyrkoadjunkt Erik Bohlman höll 
en kort andaktstund och kollekt 
togs upp till projektet "Du skall 

hjälpa". ,, ti 
Deltagarna var denna gång 80 

procent av spelemännen — in-
klusive två kvinnor, inalles 22 
stycken. Nästa konsert med unge-
färligen samma program blir i 
Lunda kyrka och fortfarande har 
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SÖRMLANDS 
I I I BYGDEN 

Fredagen den 14 jan. 1977 

M 
'ullsatt kyrka vid Vuxenskolans 
iterjulskonsert i Råby-Rönö 

t verkligt njutbart framträdande gjorde Nyköpingshus spelmansgille vid Vuxenskolans kyrkokonsert i Råby-Rönö 
rka i söndags. 
'oto: Lasse Skoog, Nyköpings Bildtjänst.) 

Vid den kyrkokonsert som Stu-
eförbundet Vuxenskolan, avd. 
pdra Sörmland inbjöd till i sön-
igskväll i Råby-Rönön kyrka, 
jnde avdelningens ordförande 
rne Johansson välkomna en 
ablik som fyl lde kyrkan till sista 
ats. Vi fick lyssna till Ny-
jpingshus spelmansgille som 
amförde ett program kallat 
'olkton i kyrkmiljö'". Program-

met upptog kyrkomarscher och 
"v is låtar" från när och f järran vil-
ka framfördes på sedvanligt sätt, 
mästerligt. En av spelmansgil lets 
medlemmar, Le i f Holmqvist spe-
lade solo " A r i s o " av Bach, en upp-
levelse att lyssna till. 

Fru Britta Larsson sjöng några 
sånger - "F rån advent till tretton-
dag " . Hon accompanjerades av 
kantor Margareta Lundgren, som 

också spelade ett postludium -
" F r å n himlens höjd oss kommet 
är " . 

Komminis ter Erik Bohlman 
medverkade med bibelläsning och 
bön. Han f ramförde församling-
ens tack till Studieförbundet Vux-
enskolan för konserten, ett tack 
som de församlade underströk 
med att i kollekten till Luther-
hjä lpen lämna hela 420 kronor. 

• Vuxenskolan Södra Sörmland 
har f.ö. i år inbjudit till två kyrko-
konserter, dels den i Råby-Rönö 
kyrka som här beskrivits, dels en 
konsert i Lunda kyrka söndagen 
den 16 januari. Föregående år ar-
rangerades tre konserter, i Stig-
tomta, Oxelösunds och Tystberga 
kyrkor, alla med mycket god upp-
slutning av åhörare. En rekom-
mendation till Dig som tidigare 
inte haft möj l ighet att lyssna till 
Folkton i Kyrkomi l jö , kom till 
Lunda kyrka på söndag. Du blir 
inte besviken. Re f 


