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kyligt som det är. Men för i 
det ju bra, sa lottan Hillevi ] 
ström. 

Tipspromenad 
Efter en stärkande soppti 

kunde de som hade lust, ocl 
hade drygt 50 personer, g 
tipspromenad. 

Ivan och May Frölund, 
även är medlemmar i kyrki 
ren, funderade över andra 
frågan när KK träffade dei 
vilket land är det nu som Nai: 
är huvudstad? 

- Ja, det är faktiskt inte så! 
skrattar de. 

"Skänklåt från Husby-Op-
punda" hade Katrineholms 
Spelmanslag valt som inled-
ning till årets spelmansstäm-
ma i Östra Vingåker. Spel-
manslaget samlades på den 
frodiga gräsmattan vid min-
nesstenen över August Wid-
mark för att sedan fortsätta 
spela när de tågade upp för 
kyrkgången för att medverka 
i söndagens högmässa. 

Östra Vingåkers hembygdsför-

ening hade samtidigt sin hem-
bygdsdag. 

Vid inmarschen till kyrkan, där 
också fader Lars deltog, stannade 
Spelmanslaget till vid kyrkpor-
ten. Hemnbygdsföreningens ord-
förande Erik "Östdal" Gustavs-
son överlämnade å sin förenings 
vägnar en gåva till kyrkan, som 
bestod av två blomsterurnor. 

Lottor och ärtsoppa 
Prästen Lars Ekrelius, som 

mottog gåvan, tackade och fram-
höll hur viktigt det är att behålla 

hembygden levande i ordets rätta 
bemärkelse. 

Kyrkokören medverkade i 
högmässan och Katrineholms 
Spelmanslag spelade "Lästringe 
gånglåt" vid utmarschen. 

Om än vinden var kall så strå-
lade solen på kyrkobesökarna 
när de kom ut från kyrkan. Och 
som på beställning serverade Ös-
tra Vingåkers lottakår rykande 
varm, hemlagad ärtsoppa med 
ostsmörgås. 

- Artsoppan har haft en stry-
kande åtgång, inte att undra på så 

Spelmän underhöll 
Efter tipsrundan var det lär 

ligt att slå sig ner i den blomm 
de frukträdgården bakom F 
samlingshemmet. Där spele 
spelmän från olika håll. Bla 
andra underhölls publiken av 
glada spelmän från Djurgårde 
Spelmanslag i Eskilstuna, Kat 
neholmsbon Edward Anderzi 
med sin fiol och föreningi 
Nyckelharpor i Katrineholm. 

Publiken syntes trivas och 1 
trevligt. Många amatörfotografi 
förevigade stämman och hen 
bygdsdagen. Fotografierna kon 
mer att pryda album och plockc 
fram mörka vinterkvällar för ai 
mirlna om spelmansstämman i ju 
ni. 

Mot slutet av dagen var ocks, 
tipsresultaten klara. Det visadt 
sig att ingen hade prickat in toh 
rätt. Vinnare blev Vera Jonssor 
från Katrineholm med elva rätt. 
Hon fick en kulturhistorisk bok i 
pris. Tio rätt hade Lars Hagberg, 
Lars Jacobsson, Ingemar Genne-
bäck och Tord Lindqvist. 

Stämman, som för övrigt firade 
tioårsjubileum, avslutades med 
dans i IOGT-lokalen. 

Katrineholms Spelmanslag var värd för spelmansstämman i Östra Vingåker. Spelmanslaget 
inledde stämman med att samlas och spela vid minnesstenen över August Widmark, västra 
Sörmlands store spelman. Foto: Claes Strömberg 
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Widmarksstämman i Vingåker 
samlade många deltagare 

På söndagen hölls den 
traditionella, spelmans-
stämman vid Östra Vingå-
kers kyrka under god 
uppslutning. 

Det va r et t jubi leum då det 
i år är tio år sedan minnes-
s tenen över bygdens s törsta 
spelman, August Widmark, 
flyttades f rån Lilla Kull torp 
till kyrkan. 

A r r a n g ö r e r v a r f ö r s a m -
lingen t i l l sammans m e d Öst-
ra Vingåkers hembygdsför-
e n i n g och K a t r i n e h o l m s 
spelmanslag. 

D a g e n i n l e d d e s m e d a t t 
del tagande spelmän samla-
des vid Widmarksstenen, för 
a t t s t ämma inst rumenten och 
spela upp sig. 

N ä r det var dags för guds-
t j ä n s t e n marscherade spel-
män , kyrkokör, Fader Lars m 
fl till kyrkan till tonerna av 
en skänklå t f r ån Husby-Op-
punda. 

I nnan intåget i kyrkan pas-
sade hembygdsföreningen på 
a t t över lämna e t t par bloms-
te rurnor till kyrkan. Det om-
besör jde Er ic Ös tda l Gus-
tavsson och Fade r Lars tack-
ade på församlingens vägnar 

Traditionellt samlas spelmännen en halvtimme före högmässan vid Widmarksstenen för att stämma instrumenten. August n laman, joaa i <u% 
var bygdens störste spelman och länets spelmän reste en minnessten över honom 1948. 



Buskspel och 
ärtsoppa 

Efter högmässan stod lot-
torna för t rak te r ing av är t -
soppa och kaffe, det blev tips-
promenad till Kungsholm, en 
kyrkogårdsvandr ing ledd av 
Filip Ericsson och så den rik-
tiga spe lmanss t ämman . 

Musiken ljöd i form av all-
spel, buskspel, olika ensem-
bler m m hela ef termiddagen. 
Som avslutning spelade se-
dan m u s i k a n t e r n a \ipp till 
dans i IOGT-lokalen. 

Hembygdsföreningen överläm-
nade genom Eric Östdal Gus-
tavsson ett par blomsterurnor 
tillförsamlingen, representerad 
av Fader Lars. 

Två unga musikanter 
fick motta stipendier 
på Musikens dag i Flen 

Musikskolan i Flen får stöd 
från inånga håll. 

Främst givetvis av all lä-
rarpersonal och Flens kom-
mun, som svarar för verk-
samheten. Men också föräld-
rar och allmänhet ställer upp. 

Föräldrarna fick ett särskilt 
tack av kommunalrådet Gun-
nar Andersson när han vid av-
slutningen i Sveaparken i fre-
dags kväll tackade för all under-
hållning i form av sång och musik 
under årets musikdag, den fem-
te i ordningen. 

Musikskolan får i stor ut-
sträckning förlita sig på föräld-
rarna när det gäller resor till och 
från framträdanden för de unga 
musikanterna. 

Alla musiklärare fick blommor 
och alla deltagande unga musi-
kanter och sångare en röd ros 
som bevis på uppskattning. 

Skolorkestern spelade vid fi-
nalen under Arne Lindéns led-
ning, Lions bjöd på kaffe och glass 
och fortsatte att samla in pengar 
till musikskolan. 

Barn framförde ett utdrag ur 
en musikal som spelats med 
Kerstin Lindqvist som primus 
motor. 

Särskilt ihågkomna blev årets 
s t ipendiater , Cecilia Moser, 
Malmaskolan och Eric Sund-
qvist, Stenhammarskolan. 

Med nationalsången avsluta-
des årets musikdag. Nu står Fest 
i Flen närmast på programmet 
för musikskolans blåsorkester. 

Med spelmanslag och kyrkokör medflera i spetsen marscherade 
man till kyrkan. 

Kommunale musikledaren Arne Lindén delade ut stipendierna till Cecilia Moser och Eric Sundqvi» 
samband med finalen på Musikens dag i Flen på fredagskvällen. 
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