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STOCKHOLMS LÄNS SÖDERTÄLJE T I D N I N G
Onsdagen den 10 februari 1960

Två nyckelharpister

gäster

hos Södertälje

spelmanslag

Södertälje Spelmanslag är en «v &e
rr 'ikoriar: 5 .? - • nema
i staden men har trots det pä k r - t
4
rnjirit ' i s uppskattning
och respekt inte bara i hemma1-ta den utan i \;da kretsar. Detta framgick bl. a. av årsberättelsen vid lagt:» ar^— te pa Torekällhergeti
värdshus i lördags kväll. Här forekom också överlämnandet av diplom. gratifikationer och blommor uJl därav fnrtjanta. mu-i* till
nyckelharpa och naturligtvis gammaVaas.
Spelmanslagets medlemsantal var
d årets början 34 och vid dess
ut 39. varav fyra kvinnor. Äldst
' Sigfrid Johansson med 77 år pä
icken och yngst 19-åringen Arne
lomberg. Under förra sommaren
amträdde
spelmanslaget
fyra
nger i Södertälje stadspark och
t program som då presenterades
;v mycket uppskattat, det syntes
den allt större publiken. Vidare
r laget haft ett gott samarbete
;d SGU:s folkdanslag och haft
program i Mariekällskolan.
Thure En berg omvaldes till ordf
ssutom har laget varit väl reprei spelmanslaget.
iterat vid spelmansstämmor i Sö•tälje, där förbundsordf. i berörande ordalag talade om Täljela berg. ordf.. Harry Karlsson, sekr,
Julita Skans, Uppsala, Sund- Gottfrid Karlsson, kassör, Folke
lolm och Katrineholm.

Nordeman. v. ordf.. Arne Blomberg

>iplom för intresse och flit har

(nyvald). Suppleanterna Sten Win-

ler året instiftats och utdelats till
ke Nordeman. Sten Winberg.
• Lindholm. Martin Emanuelssor.
tfrid Karlsson och Thure EnUnder året har spelmanslage
t initiativ till samarbete med
ertälje sångarförbund, Söder; blåsorkester och Södertälje
"-kör och detta har resulterat
t organisationerna tillsammans
iför en sång- och musikafton i
iekällskolan den 23 mars.
11 styrelse för det nya verkletsåret omvaldes Thure En-

borg och Ake Lindholm omvaldes
: J c s o m 0 l o f Kärnell
och Lennart
Norberg. Folke Nordeman fick förryat

fortroende

att anföra

»
laget. Beslöts enhälligt att välja in

också passiva medlemmar i spelmanslaget.
Vid årsmötet

fick

musikledare

Folke Nordeman bevis för den uppskattning laget har för honom och
hans

arbete.

Ordf.

överlämnade

nämligen gratifikation och blommor
i samband med några erkännsamma
ord. Blommor kom också kassören
Gottfrid Karlsson till del medan
Folke Andersson erhöll spelmanslagets trevliga diplom för visat nit
och intresse.
Kvällens gäster var riksbekante
spelmannen

Erik

Sahlström från

Tobo. som tillsammans
Li - eholm

från

med

Ake

G nes ta underhöll

jced gamla låtar till nyckelharpa.
Detta inslag

i

mycket uppskattat.
rt — och f ö r
ppi>-itta4 i s -

t—.

t

