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Några av spelmanslagets medlemmar i full

Livaktigt spelmanslag
gör fin Tälje-reklam
En livaktig sammanslutning i Täljes rika flora av föreningar finner man i Torekällbergets spelmanslag, som trots
att man inte har mer än knappt ett år på nacken redan
har skaffat sig en ansenlig mängd medlemmar. Aktiviteten är det heller If^enting att klaga på, eftersom spelmanslaget sin ringa åli^r till trots har framträtt vid åtskilliga
tillfällen och då skördat välförtjänt beröm.
Det var i våras som tanken på
att bilda ett spelmanslag första
gången dök upp. De som låg bakom
förslaget skrev helt enkelt till dem,
som man kunde tänka vara intresserade av det hela, och den 20
mars i år hade man det första sammanträdet. Intendent Erik H. Bergkvist var en av förgrundsfigurerna
och på hans förslag beslöt man sig
för att kalla "gänget" Torekällbergets spelmanslag.
Till att börja med höll man till
i en lokal på Torekällberget men
intresset visade sig vara så stort
att fnan snart fick se sig om efter
en ny lokal. Genom tillmötesgående från stadens myndigheter fick
man då disponera en lokal i Torekällskolan.
Intresset för spelandet finns det
inget att klaga på. En gång i veckan
samlas medlemmarna till övning
och man har redan hunnit med en
del offentliga framträdanden, som

M

B

H

i

n

H

H

I

B

aktion.

•

Livaktigt...
(Forts fr. första sid.)

offentliga sakerna hör en stor spelmansmässa i Uppsala, där Täljeinslaget blev mycket uppskattat.
Vad nu ordföranden Ture Enberg
och hans kamrater främst önskar
sig är att man skall kunna finansiera inköp av enhetliga dräkter.
Det hör liksom till en verksamhet
av detta slag, men som vanligt i
små sammanslutningar är kassan
inte vad den borde vara. Om vi
känner de livaktiga spelmännen
rät* så torde det dock inte dröja
förrän man också fått denna sin
dröm uppfylld!
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