Musikanter i Botkyrka
går samman i spelmanslag
->-. 10 febr. 1971

I söndags samlades på initiativ av spelmannen i Botkyrka Hembygdsgille Lennart Stenbäck ett 10-tal spelmän och intresserade i Hembygdsgillets trevliga lokaler vW Trädgårdstorp i Tullinge för att diskutera bildandet av ett spelmanslag.

Bland de närvarande märktes för
utom initia:ivtagaren; Riksspelmannen Bernt Carseberg. musiker Tore
Lejdestad, spelmännen Helge Jobs,
Dalke Olenius, Bengt Magnusson,
Valle Karlsson m. fl.
Hembygdsgillets festkomimditterade
serverade kaffe under det att Lennart Stenbäck, som var sammankallande, hälsade samtliga hjärtligt
välkomna. Stenbäck utsågs också
till ordförande och man diskuterade
organisationsfrågor, lokal- och ekonomiska frågor samt samverkan
med Hembygdsgillet i samråd med
Hembygdsgillets ordförande Lars
Ax.

Intresset var i topp för ett spelmanslag och man beslöt att träffas på Trädgårdstorp för gemensamma övningar den tredje söndagen i varje månad med början söndagen den 21 februari.
Spelmännen lät så höra sin första låt som var Delsbo brudmarsch
tätt följd av många andra t. ex. Botkyrkalåten, Tystbergalåten, Brudmarsch från Sörmland, Tuvängsvalsen, Idreschottisch, Tillbergs polkett
m. fl. Glädje i stråkarna och takten med fötterna saknades inte heller och man kan med fog instämma i vad en sörmländsk spelman
yttrade:

Den som tycker att svensk folkmusik bara är ett entonigt gnäll
på fiol borde absolut sitta med här
en kväll och lyssna och lära litet
om den musikaliska rikedom vi har
i våra gamla ärvda låtar — en skatt
som inte får gå förlorad. En musik
med sprittande glädje, vemod och
mellankoli.
Alla Botkyrkabor som är hågade och intresserade av Svensk
folkmusik och kan hantera en fela
är hjärtligt välkomna. Närmare
upplysningar kan lämnas av Lennart Stenbäck tel. 757 59 68 eller
Georg Malmkvist 7781711.
Georg IVIalmkvist.

Måndagen den 15 febr. 1971

Jugoslavisk klubb
bildad i Botkyrka

va^cfl-T^T^"imcrnoii pa möter, i Bakgrunden föreningens interimstyrelse»Från
vänster: Djordge Sehter, Dusan Sekuli-c, Zeljko Grbin, Zika IITc och Mirko Benko.

Jugoslaverna i Botkyrka bildade en Jugoslavisk förening på söndagen. 150 av de 300 iugoslaverna i Botkyrka hade fått inbjudan att delta vid grundandet av föreningen. Föreningen ska inte vara politisk eller kommersiell sas det. Den ska vara en länk mellan det
gamla och det nya hemlandet.

