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Dans ordnas
i en kyrka!
Nu skall det bli dans i kyrkan ! Åtminstone om
den sörmländska ungdomsringen får igenom sina
planer. Det är Allhelgonakyrkan i Nyköping som
utvalts för denna såvitt man vet första kyrkliga
dans. Dansen i kyrkan ingår i ett stort arrangemang
i Nyköping den 7 juni.
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Sörmlandsdistriktet av Svenska
Ungdomsringen beslutade vid sitt
årsmöte i Flen på söndagen att arrangera storaktivitet t Nyköping
och på Nyköpingshus. Ungdomsringen har nu för avsikt att underhandla med berörda kyrkliga
instanser för att få arrangera dansen i Allhelgonakyrkan.
Aktivitetsdagen kommer att arrangeras i samråd med Spelmansförbundet i Sörmland. Kontakter
har vidare tagits med Sörmlands
Läns Bildningsförbund för ett samarbete när det gäller arrangemanget på Nyköpingshus.
Programmet har utformats så att
festligheterna och upptakten sker i
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Allhelgonakyrkan. Det fortsätter
sedan i Nyköpingshus där man tar
hela Nyköpingshus i anspråk. Man
börjar i nedervåningen med att
presentera danser från 1300-talet
och fortsätter därefter med presentationer av danser och musik fram
till sekelskiftet. I Kungssalen kommer allmän dans att arrangeras för
både åskådare och medverkande.
Det finns också långt avancerade
planer på att uppföra ett avsnitt av
Gästabudsspelet i samband med
den här omfattande aktivitetsdagen.
Spelmansförbundet eller Ungdomsringen har små möjligheter att
själva kunna arrangera musik från
så tidigt skede som 1300-talet men
en givande kontakt har tagtts med
juculatores Upsalienses i Uppsala
vilka kommer att medverka i musikframförandet.
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U ngdomsringen höll
årsstämma i Flen
FLEN: Sörmländska Ungdomsringen höll på söndagen årsmöte i Söderskolans matsal i Flen. Styrelsen i sin helhet består av ordförande Sune
Aliberg, Oxelösund, vice ordförande Rita Karlsson, Eskilstuna, sekreterare
Bengt Gustafsson, Oxelösund, vice sekreterare Ove Lägdberg, Katrineholm, som ersätter Inga Franzén, kassör Tord Jonsson, Nyköping, Christer
Karlsson, Eskilstuna, Kait Junås, Nynäshamn, nyvald efter Anders Lind,
Nyköping, samt Jan Erik Goude, Nyköping, nyvald efter Lars Lindkvist,
Nyköping.
Till verkställande utskott utsågs dansstämma, som Ungdomsringen
Sune Ahberg, Bengt Gustafsson och skall arrangera tillsammans med SöTord Jonsson. Revisorer blev Birgit dermanlands Spelmansförbund på
Larsson, som efterträder Lennart Nyköpingshus i juni. Där skall man
bl a bjuda på ett musik- och dansLundin, och Folke Junås.
Mötet beslutade om en musik- och program som blir en kavalkad från
1300-talet till början av 1900-talet. En
folkdräktsutställning ingår också i
programmet.
Ungdomsringen kommer att satsa
på skolelevernas fria timmar för att
få en ordentlig kontakt med ungdomen i fråga om folkmusik. Ett sådant initiativ har redan tagits vid
Flens grundskola av Sonja Waern,
som har vissa timmar till sitt förfogande.

