FOLKET TISDAGEN DEN 12 JANUARI 1965

100 spelmän stämmer felorna
på Nyköpingshus pingstdagen
Sörmlands spelmansförbund fyller 40 år I år, och
jubileet kommer att firas
med en stor spelmansstämma på Nyköpingshus pingstdagen. Man räknar med att
minst ett 100-tal spelmän
skall ställa upp, inbjudningar
kommer att utgå till spelmansförbunden i hela Sveri-

ge, och dessutom hoppas
man på deltagande även från
Norge, Danmark och Finland.
Arrangemanget får även i
övrigt en viss nordisk anknytning, man planerar nämligen att inbjuda representanter från Nyköpings vänörter.

I anslutning till spelmansstämman kommer ett gammaldags
sörmländskt bondbröllop att anordnas, en programpunkt där Folket är medarrangör, och vi vill
redan nu passa på tillfället att inbjuda alla ungdomar, som går i
giftastankar.
Det blir ett bröllop "på riktigt"
med den tjusigaste inramning
man gärna kan tänka sig och med
all säkerhet en minnesrik upplevelse för det brudpar, som blir,
uttaget. En jury har tillsatts med|
uppgift att välja ut två lämpliga*
ungdomar, ledamöter i juryn är
ordföranden i Nyköpings stadsfullmäktige, föreståndare Sten
Eriksson, landsantikvarie Ivar
Schnell, Sörmlands spelmansförbunds ordförande, folkskollärare
Gustaf Wetter, Katrineholm, samt
redaktör Per I^lang, Nyköping,
som tidningens representant.
Bröllopet kommer att utformas så som det kunde gå. till
vid ett sörmländskt bröllop för
ungefär 100 år sedan. Juryn sö
ker för "huvudrollerna" ett par,
som tänker gifta sig i pingst
och som uppfyller vissa krav.
Kraven är att vederbörande
skall vara sörmlänningar, d.v.s.
mantalsskriven inom Sörmlands gränser, de skall vara välfrejdade och skötsamma män-1
niskor, gärna verksamma inomj
någon ideell organisation.
Juryn vill understryka att det
inte är fråga om någon skönhetstävling men vill ändå ha foto av
dem som är villiga att ställa upp.
Anmälan bör vidare innehålla
uppgift om namn, adress och ålder samt skall senast den 1 maj
vara insänd till Folkets redaktion
I Nyköping. Märk kuvertet
Pingstbröllop på Nyköpingshus",

