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Haldo (journalisten Harald Ottosson) gav prov på lördagsrim och 
kåserade om livet som lokalredaktör. 

— Flensborna är tröga, de ställer inte upp... Det är nog sant — ibland. Men till onsdagskvällens program i bibliotekets hör-sal kom inte mindre än 25 personer! De avnjöt en fin Sörm-landsafton i ord och ton. 

Ingvar Andersson från Näs-
hulta är spelman på heltid och 
kanske den främste utövaren 
och kännaren av sörmländsk 
folkmusik. Han gav prov på det 
vid Sörmlandsaftonen. Då spe-
lade han en rad sörmländska lå-
tar tillsammans med dottern Bir-
gitta. 

Ingrid Axbom—Andersson 

Ingvar och Birgitta Andersson svarade för de musikaliska inslagen i den fina Sörmlandsaftonen som hölls på Flens bibliotek i onsdags. 
från Vingåker läste några av si-na egna dikter samt ett par fa-voriter ur Harry Martinssons produktion. 

Ingrid Axbom—Andersson är 

Helg-Öppet! 
L ö r d a g 1 0 — 1 4 . 1 2 - 1 6 

SMfemi-174-d 98.500 
Saab 900 GU-84 4 d 64.500 
Saab 800 GL-70 24.900 
Saab999GLS-0l4-d 29.500 
Saab 90-87 5vx 74.900 

Lämna in dina 
sommarhjul i helgen! 

KANONPRISER 
PÅ DÄCK! 

Fri montering o. balansering vid 

en av medlemmarna i Säll-
skapet Arioso och hon berättade 
för publiken i hörsalen om hur 
sällskapet kom till. Det bildades 
den 11 augusti 1980 och gav re-
dan första året ut en skrift där 
medlemmarnas alster samlats. 
Utgivningen har därefter fort-
satt vaije år. 

Journalisten Harald Ottosson, 
mera känd som Haldo, berät-
tade i dikter och kåseri om livet 
som lokalredaktör. Han läste ett 
par av sina lördagsrim och av-
slutade med ett roligt kåseri om 
hur det känns för redaktören 
när det krånglat till sig med tid-
ningsutbärningen en morgon... 

Författaren Holger Levin läs-
te ett stycke ur "Sörmland i våra 
hjärtan". 

Programmet arrangerades av 
Sveriges kyrkliga studieförbund 
i Västra Sörmland (SKS). 

Ingrid Axbom-Andersson läste 
ett par av sina egna dikter 


