Måndag 18 september 1978

Kyrkm arschen
blåste bort!
Någon kyrkmarsch till Sköldinge kyrka blev det inte
för spelmännen, men man spelade desto mer inne i
kyrkan.

Söndagen kom med sol, frisk och
klar luft och storm. I Sköldinge hade
bildningsrådet tänkt ordna en kyrkmarsch från Fridhem till kyrkan,
men den blåste helt enkelt bort.
Vid halv tiotiden samlades traktens spelmän vid Fridhem för att
värma upp sina fioler. De skulle
leda marschen under ystra toner.
Men blåsten blev för mycket för
dem. För att göra sig hörd hade det
minst fodrats en bastuba som instrument. Istället gick man, eller
tog bilen, fram till kyrkan.
Men spelning blev det i alla fall.
Spelmännen ställde upp i vapenhuset, stämde upp Lerbo brudmarsch
och tågade in i den fullbesatta kyrkan. Framme i koret passade man
på att spela Sköldinge skänklåt, innan högmässan började.
Denna högmässa den 17:nde
söndagen efter Trefaldighet blev en
riktig musikgudstjänst. Förutom
spelmännens folkmusik, spelade
och sjöng Sköldinge ungdomskör.
Deras sång och musik var fint ihopfogad med den övriga gudstjänsten.
När kyrkoherde C Jörgen Claesson
läste dagens evangelietext, sjöng
ungdomskören textens budskap om
trohet mot Ordet.
Predikan handlade om temat: sök

sanningen, finn friheten och stanna
kvar i kyrkan. Med det menades att
kyrkan har mycket mer att bjuda
sina besökare än stämning och vacker musik. Det viktigaste som kyrkan har är förlåtelsen. Och när man
tagit emot förlåtelsen, så har man
också uppnått den sanna friheten.
Efter ett barndop spelade spelmännen psalm 515, Jag lyfter ögat
mot himmelen, av Runeberg, och
visade att de även kan spela annan
musik än folkmusik. Istället för
orgelpostludium
speiaae
ae
Tystbergavisan, och tågade så ut ur
kyrkan till tonerna av Sköldinge
brudmarsch.
Efter högmässan var det kyrkkaffe på två ställen. Bildningsrådet hade ordnat sitt uppe på Fridhem och
kyrkan hade sitt kaffedrickande i
församlingshemmet. I församlingshemmet hade också Sköldinges
kyrkliga syförening auktion. Som
auktionsutropare tjänstgjorde den
välkände Per-Gustaf Eriksson på
Hvalsta, och man fick sammanlagt
in 5.928 kronor. Trots att man hade
kyrkkaffe på två platser var båda
lokalerna välbesökta.
Kollekten, som gick till
kororgelfonden, uppgick till 610
kronor.

