Mandag den 27 sept. 1965
i- HÄR SKALL DET BLÅSAS
— i flöjt m.m., sedan skolstyrelsen sagt ja till musikdir. Ernst
Arndals framställning. Det blir
fem C-flöjter och åtta B-klarinetter. Nära 5.000 kostar biåsarförstärkningen skolkassan.

Måndag den 29 nov. 1965

Onsdag den 10 nov. 1965

Krrmgelffummcin
•fr EN
MANSTARK grupp
från Södertälje spelmanslag har
gästat Uppsala och där deltagit i
en spelmansstämma i universitetets aula. 100-talet spelare från
Mellansverige och något norrut
deltog och många ungdomar
"spelade upp" inför detta sakkunniga forum. Vid middagen,
som åts på Ostgöta nation, ställde också sörmländska ungdomar
upp för att visa sina färdigheter
och det gjorde de så bra att det
mer än väl visar att det var väl
sörjt för återväxten, berättar
Spelmanslagets starke man Thure Enberg. Det var f.ö. den 20de stämman i rad som Södertäljespelmännen var med på denna säsong — så nog har de kondition dessa herrar och damer.

Fredag den 26 nov. 1965

—

Pensionärer i Södertäl

inb judes till sedvanligt Luciafirande i Mariekällskolan
söndagen den 28 november kl. 16.00.
Välkomna!
Södertälje Soc.-dem. kvinnoklub
kommitterade.
Lucian Margareta Lövgren gjorde succé bland de nära 300 pensionärer
som samlades i Mariekällskolans aula på adventssöndagen. De socialdemokratiska kvinnoklubbarnas traditionella luciafirande besöks för
varje år av allt flera pensionärer. Det dåliga söndagsvädret stoppade
inte de inbjudna som gladdes åt det fina arrangemanget.

PENSIONÄRER TROTSADE
VÄGLAG FÖR LUCIAFEST
Adventsöndagens dåliga väglag hindrade inte Södertäljes pigga
pensionärer att ställa upp till Socialdemokratiska Kvinnoklubbarnas
traditionella luciakaffe i Mariekällskolans aula. Det blev ett nytt
rekordår kring kaffeborden. Man dukade som man trodde, optimistiskt för 250 — men det räckte inte. 275 pensionärer kom i år och
arrangörerna är mycket glada för tillslutningen.
Årets Lucia Margareta Lövgren
tågade in med sina elva tärnor,
tomte och stjärngosse. Det stämningsfulla luciatåget sjöng från
scénen alla de gamla julvisorna.
Södertälje spebnanslag bjöd på ett
intressant program med låtar från
heila landet, välrepeterat och smärtigt. Efter kaffet ined doppet koim
speimanslaget igen med' ytterligare
ett spelprogram innan Börje Boll-

man & Co. ryckte in och tog itu
med underhållningen.
Adventsöndagens
luciafirande
arrangerades för 26:e året i följd
aiv Södertäljes Soc ialdemok rat iska
krviinnoklubbar. Ett arrangemang
som uppskattas högt av stadens
pensionärer, vilket inte minst den
ständigt ökade tillströmningen bevisar.

