NT-ÖD måndagen 11 novemlier 1963

"Kattrinä" ses här omgiven av Gustaf Wetter, Åsa-Britta Lindeskog, Christina Olsson och
Skeppstedt, alla Katrineholm, samt värden på Åsa, rektor Torgil Ringmar.

Britt

gillet
"Kattrinä' i Klövhälla Vingåkers
15-års jubilerade
roade på spelmansstämma

"Kattrinä" i Klövhälla — alias fru Edit Söderberg från Sköldinge —
gladde stort när Valla och Katrineholms spelmanslag pä sondagen arrangerat en stämma pä Äsa folkhögskola i Sköldinge. Glatt blev det också med allt musicerandet för vilket man ju kommit samman. Vackra
melodier presenterades av Gustaf Wetter vilken gav en presentation inte
bara av melodins tillkomst utan även dess upphovsman.

Vingåkersgillet i Stockholm var
på lördagen samlat till årssammankomst och 15-års.iubileum på
Strands terrass i Stockholm. Cirka
75 personer hade mött upp bland
vilka bl a märktes hr Axel Möller
och redaktör Oscar Boccian.

Till styrelse i gillet valdes SvenDeltagarna samlades före stämman torier och som hon själv sade: Om Erik Osmark, ordförande, Sven Bertill gudstjänst i Sköldinge kyrka där jag inte minns så ljuger jag lite. til Persson, vice ordförande, Ingvar
komminister Bengt Berg höll predi- Därefter spelade hela det samman- Farge, sekreterare och Helge Lindkan. Före och efter predikan spela- satta
laget vilket även hade fått stedt, kassör. Revisorer är Karl-Ivar
de Gustaf Wetter och två av hans
av andra spelmän från Sörm- Thorsson och Valter Eggeroth och
elever, Britt Skeppstedt och Christi- hjälp
spelmansförbund och vidare gillesvärdinna är Elsa Gertson.
na Olsson, och i stället för det vanli- lands
Wetter och hans två elever. De
ga postludiet spelade som avslutning hr
som under stämman framförSödertälje SS tränar
stämmans musikanter Visa från låtar
des var framför allt från Sköldinge
Tystberga och Österåkers brud- och
bland kompositörerna till visori Vingåker
mairsch.
na fanns en 84-åring och en 70- Vingåkers stolthet, vadhuset, upp
Innan deltagarna lämnade kyrkan åring vilka också deltog med sina skattas inte bara av ortens simmaberättade kantor Sventelius om kyr- instrument.
re och badare uitan det används även
kan och dess prydnader och visade Efter stämman bjöd spelmansför- av långväga gäster. Södertälje SS
även deltagarna runt. Man färdades bundet på middag på folkhögskolan skall sålunda hyra in sig tiden 22—
sedan till Åsa folkhögskola där man och därefter kunde man naturligtvis 24 november då klubben har träserverade kyrkkaffe. Värden på stäl- inte avhålla- sig från att spela ytter- simmare. Deltagarna inkvarteras i
let rektor Torgil Ringmar hälsade ligare en stund. Alla var överens ningsläger för cirka 25 av sina
välkommen. Därefter -var det dags om att det var en lyckad stämma Vingåkers SS klubbstuga vid Vialaför "Kattrinä" att berätta. Hon be- och hjälp i trevnaden hade man badet.
rättar på bygdamål egna gamla hia- ockaå i «tt underbart skön^ vadar. jtringplatan brukac förlägga dett*

