Torsdag den 8 december 1966

-Fredagen den 9 december 1966-
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Östertälje
• Vid högmässan kommande söndag medverkar Södertälje spelmanslag genom att framföra kyrkmusik från sörmlandsbygden. Pä
kvällen samma dag firas luciahögtid i kyrkan. ABF:s blandade kör
inleder med ett konsertprogram,
kort tal hålles av komminister Agne Eriksson. Kollekt upptas till
förmån för Rädda barnens verksamhet.

Östertälje

• Spelmanslaget f
medverkar vid hög
Helgons kyrka på sö
minister Agne Erik
Vid luciahögtiden på
verkar bl. a. ABF:s b

-Onsdag den 14 december 1966-
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-iV ÄNTLIGEN en "titt-pojke" i
spalterna. Som en motvikt mot
alla decemberflickor. Bo Ekbom
heter han, bor i Sorunda, studerar till ingenjör i Stockholm och
som ni förstår är han folkdansare. Här bär han Sorunda-dräkten. Det är verkligen på tiden
att de kvinnliga läsarna får något att vila ögonen på...

—Måndag den 12 december 1966-

Spelmanslaget
medverkade i
Östertälje kyrka
Vid söndagens högmässa i Alla
Helgons kyrka i Östertälje förekom ett ganska unikt musikaliskt inslag. Det var ett 20-tal
medlemmar
från
Södertälje
spelmanslag, som i sina nationalkläder, efter högmässan framförde folkmusik.
Vid högmässan, som var välbesökt sjöng efter en psalm, altarandakt
och bön fröken Gunilla
Eriksson "Advent" av Carl Reineoke. Vid orgeln spelade kantorn,
ingenjör Ruben Forslund. Predikan
hölls av komminister Agne Eriksson.
Södertälje spelmanslag framförde
från altaret under musikledare
Folke Nordemans ledning en gånglåt kallad "Avskedsgånglåten" av
Ivar Hultström, Flodafors. Komminister Eriksson talade härefter till
spelmännen och menigheten. Han
erinrade bland annat om att spelmansmusiken är den äldsta formen
av kyrkomusik och att spelmännen och kyrkan hade mycket gemensamt. Själv hade han bl. a. i
Uppland haft mycket samarbete
med spelmän.
Det blev härefter kyrkkaffe i
församlingssalarna, där ånyo musik
framfördes. Komminister Eriksson
hoppades på mera samarbete med
spelmanslaget. Lagets tack framfördes av Arne Blomberg, som omtalade att spelmanslaget flera gånger tidigare medverkat vid gudstjänster och nämnde vidare att vid
prins Wilhelms begravning var
Södermanlands
Spelmansförbund
representerat.
Innan den gemytliga samvaron
avslutades framförde spelmännen
'Pelle Blombergs gånglåt", som

