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ORTEN

Midsommarfester-Friluftsmusik-Rond flicka
• FEST PÅ ERICSBERG. Stor
midsommarfest blir det även i
är i Ericsbergs slottspark med
bland annat sagospelet "Midsommarbalen på ängen" som ett
inslag i programmet. NOV:s
folkdanslag ger en uppvisning
och Runes dragspelstrio svarar
för musiken. Ett anförande av
Helge Hellkvist får publiken
också lyssna til!. Stora Malms
rödakorsitrets oen URK står för
arrangemangen. Festen hålles
på midsommardagen och inledes
med gudstjänst i slottskapellet.

På hemvägen giorde man ett
uppehåll vid Tärnö.
Pensionärsföreningens
sycirkel under ledning av Judit Gustavsson har gjort en utflykt till
Norrköping. Bl .a. åkte man på
sight-seeing och gjorde en båtfärd på Lindö Ranal och Bråviken och hela utflykten gick i
gemytets tecken.
* MIDSOMMARFIRANDE I
VALLA
Sköldinge bildntngsråd anordnar
i år midsommarfilande vid Välla nya skola. På förmiddagen
börjar man klä midsommarstången och alla barn som vill får
hjälpa till med cet. Stången reses sedan på eftermiddagen. Valla spelmanslag svarar för musiken och vidare anordnas lekar och -ävlingai. Arrangörerna
hoppas givetvis på lika mycket
folk som förra året.

• STÖKA MALMSMÖTE. Stora Malms arbetarekommuner
häller gemensamt möte på tisdag 1 »lästa vecka vid Hasselbacken.
-A- MIDSOMM \RFIRANDET
V I D D J U L ö . Spelmanslaget och
folkdansarna i Katrineholm inledde mldsommarfirandet vid
Djulöbadet och den traditionen
sviker man inte heller i år. Kl.
14 på midsommaraftonen börjar
NOV:s folkdanslag att klä midsommarstången och är glada att
få hjälp av villiga händer. Två
timmar senare skall stången resas och då har även spelmännen infunnit sig efter att tidigare ha gjort en rundtur i staden och spelat vid Lövåsen, Furuliden, Pensionärshemmet och
Nävertoi-psskolan.
För att finansiera sin verksamhet har folkdansarna en
tombola vid Djulöbadet medan
spelmännen säljer lotter på torget och vid Domus hörna.
•

PENSIONÄRERS
UTFLYKTER
Omkring 160 medlemmar ur
Katrineholms
pensionärsför-

* FRILUFTSKONSERT.
Katrineholms blåsorkester ger en
friluftskonsert vid Furuliden i
kväll torsdag kl. 19. Dirigent är
Ake Ålderman. Alla är välkomna till konserten.

• / dag kan vi presentera en rondflicka som inte går av för
hackor. Hon kallar sig Katrinä i Klövhälla och det namnet torde
vara. väl känt. Katrinä år till åren något äldre än de tidigare
rondflickorna men hennes sinne är lika ungdomligt som någons. Bilden är tagen vid ett av hennes många offentliga framträdanden med sina sörmlandshistorier.
ening deltog i firandet av pen- anföranden, drack kaffe m.m.
sionärernas dag \ Nyköping. Da- Katrineholms - pensionärernas
gen blev mycket lyckad, berät- spelmanslag underhöll med mutar ordföranden Knut Kartsson, sik såväl under resan som vid
man dansade lyssnade på olika kaffeserveringen och dansbanan.

* FEST I JULITA
Midsommarfestligheterna vid Julita värdshus Inleds med att
stången reses på midsommarafton varefter det blir lekar för
barn och gamla. Lekar står även
på midsommardagens program
och då blir det också gammaldans på eftermiddagen. Båda
dagarna medverkar lekledare
frän
Söderringen, Stockholm.
Båda kvällarna blir det modern
och gammaldans på två banor;
och vidare anor-lnads bl.a. servering och basaranordningar. Julita GoIF står som arrangör.

