
14 KATRINEHOLM FOLKET - Fredag 27 november 1987 

Katrineholms spel-
manslag firar sitt 
40-års med stor fest-
middag på Båsen-
berga. Ett sextiotal 
musikanter och vänner 
av folkmusik samlas 
kring borden för att fira 
jubilaren och höra var-
andra spela sina favo-
ritlåtar. 

40-åringen är Sörm-
lands äldsta spel-
manslag, och har de 
sista åren fått ett rejält 
uppsving i medlemsta-
let. Genom åren har 
man varit mellan tio 
och femton musikan-
ter, men har i dag ett 
30-tal aktiva medlem-
mar. 

Folkmusikboomen under 
70-talet påverkade inte Kat-
rineholms spelmanslag, i 
stället hade man problem 
med rekryteringen av yngre 
medlemmar. 

• Erkända 
- Nu har det svängt om or-

dentligt! Musikhögskolorna 
har tagit upp folkmusiken 
och det har gjort att vi fått 
många ungdomar som folk-
musikanter, berättar ord-
föranden Göte Karlsson. 

I kväll medverkar flera 
kända profiler med hög-
tidstal och musicerande. 
Bland dem finns Sörmlands 
spelmansförbunds ordföran-
de Sören Olsson och dess för-
re ordförande Arne Blom-
berg. Ingvar Andersson, lä-
rare på musikhögskolan i 
Stockholm kommer också 
med sin fiol. 

Katrineholm har gamla 
spelmanstraditioner, den 
mest namnkunnige spel-
mannen var August Wid-
mark som gick bort 1878. 

DET HÄNDER 
PÅ VINGÅKERS 

BIBLIOTEK 
Lördag 28 nov kl 10-13 

Ekengrens bokhandel finns på 
biblioteket och erbjuder barn-

böcker till julklappspriser. 

11.00 Musik av elever från Kom-
munala musikskolan. 

12.00 Spökdags mitt på dagen! 
Vi läser rysliga historier för bam 
från 7 år. OBS! inträde i spök-

rummet sker på egen risk. 

Utställningar - Tävlingar för 
bam - med bokpriser. 

Skyltsöndagen 29 nov 
kl 13—17 

FÖRSÄLJNING AV GAMLA BÖC-
KER (ÄVEN BARNBÖCKER) TILL 

FYNDPRISER! 

Fotoklubben har försäljning av 
sin nya almanacka. 

Lämna tillbaka försenade böcker 
utan avgift, (gäller även lörda-

gen) 

VÄLKOMNA! 

40-årsjubilerande spelmän 

I kväll firar Katrineholms spelmanslag sitt 40-årsjubileum. Laget går nu in i den gyllene medelåldern med fler och yngre medlemmar ån nå-
gonsin. Bilden togs vid den årliga stämman på Djulö i somras. Foto: Peter Jansson 

Hans musik blev tidigt stil-
bildande i trakten och en 
minnessten över August 
Widmark står i dag invid 
hans födelsehus, försam-
lingshemmet i Östra Ving-
åker. 

I augusti 1947 bildades 
Katrineholms spelmanslag. I 
dag finns endast en av grund-
arna, Allan Karlsson, kvar i 
livet. Han är fortfarande ak-
tiv i spelmanslaget och fick 

1982 Katrineholms kommuns 
förtjänsttecken. 

Sedan böljan på 80-talet 
har man tillsammans med 
Sörmlands spelmansförbund 
anordnat en stämma den 
första advent. Från förra 

året hålls stämman i stället 
under katrineholmsveckan, 
och då ute vid Djulö. Som-
marens stämma hölls i strå-
lande väder och samlade del-
tagare från flera håll i landet. 

Peter Jansson 

Kommunen blickar framåt 
Fritidsavdelningen 

inom Katrineholms 
kommun har nu börjat 
ställa in siktet på år 
2000. 

I två dagar samlas 
politiker och tjänste-
män på Fiskeboda för 
att diskutera vilken 
inriktning kommu-

folkéts hus 

lunchen 
Tel 0150-502 50 

i dag, fredag 
kl 11.00-13.30 

Litet 
smörgåsbord 
per q r v -person \ J \ J m 
övr. utannonserade 
maträtter finns endast 
som utskick. 

RrttoftwHn rUBitotef 

nens fritidsverksam-
het ska ha i framtiden. 

Seminariet kallas "Fritid i 
framtiden" och har kommit 
till på initiativ av kommunens 
framtidsgrupp. Patrik Lind-
berg på park- och fritidskon-
toret är en av initiativtagarna 
till framtidsgruppen: 

• Unika diskussioner 
— Vi har försökt hitta en 

form för att diskutera vår 
långsiktiga inriktning, för till 
vardags hinner man bara 

Modenyheter 
från Jerrys 

i större stor-
lekar hos: 
Apal:s 

Drottninggatan 5 
Katrineholm 

Öppet: månd-fred 9 . 3 0 - 1 6 . 0 0 

NYÅRSREVYN 1988 

TORGSKOJ 
PÅ COSMOS 

Premiär Nyårsafton kl 19.00 
2 o 3 januari kl 19.00 

Förköp fr o m SÖNDAGEN 29 NOVEMBER 
(Skyltsöndag) kl 13—16 i Palladium samt 
i fortsättningen hos Brinks och hos TBV 
i Folkets Hus, 3 tr. Pris: Parkett 60:-, övriga 50:-

ur ™ 
Var oi5o-A 16170 

Katrineholms ur ™ 
Var oi5o-A 16170 Revygäng 

jFOLKETS HOS 

med det löpande arbetet. Nu 
samlas både politiker och 
tjänstemän och de har då ett 
unikt tillfälle att ingående 
diskutera verksamheten till-
sammans. Jag hoppas att de 
här två dagarna visar sig va-
ra en vettig arbetsform som 
kan upprepas en gång om 
året, berättar Patrik Lind-
berg. 

16 politiker och 16 tjänste-
män deltar i tvådagarssemi-
nariet. Som underlag för dis-
kussionerna har man den 
frågeenkät som gjordes i 
somras av två flickor från 
Kjesäters folkhögskola. 

Enkäten pejlade katrine-
holmarnas inställning till hur 
bland annat fritidsanlägg-
ningar och rekreationsområ-
den bör vara utformade i 
framtiden. 

SNOWJOGGING 
Stl. 22-45 

127:20 
158:40 

barn 

herr 

A p a l : s 
Drottninggatan 5 

Katrineholm 
OppM: MM-Fm11.31-1 Ml 

Seminariedeltagarna kom-
mer också att gå in på park-
och fritidsnämndens arbete i 
samband med EVP, den eko-
nomiska verksamhetspla-
neringen. 

Rektorn på Tollare folk-
högskola Lars Svedberg 
kommer att hjälpa de för-
samlade att blicka in i framti-
den. Han föreläser under ru-
briken "Framtidskultur -
hot och möjligheter". Före-
läsningen berör väsentliga 
frågor för kommunens folk 
såsom omdaningen av den 
kommunala fritidsverksam-
heten, demokratins villkor 
och folkrörelsernas roll, samt 
morgondagens medievärld 
och dess påverkan på in-
dividen och kulturen. 

I går kväll avslutades da-
gen på Fiskeboda med att 
park- och fritidsnämnden 
sammanträdde, se separat 
artikel. Därefter följde sam-
kväm, då fritidschefen Sören 
Westerlund visade bilder och 
berättade om en studieresa 
till fritidsanläggningar i 
Tyskland. Ledamoten av 
park- och fritidsnämnden til-
lika föreståndaren för Fiske-
boda Åke Lundblad av-
rundade dagen med att visa 
bilder och berätta om verk-
samheten vid kursgården. 

JULMASSA 
Sönd 29/11 kl 13.00 Domusparkeringen 

Hemslöjdstombola m m. 
JULTOMTEN 
säljer paket 


