forsdag 22 juni 1978

Många midsommarfester —
spelmansstämma i Julita
Midsommar kommer att firas traditionellt i Katrineholmstrakten.
Vid Djulö hage arrangerar som tidigare Katrineholms spelmanslag ochs
Verdandis
folkdanslag
midsommarfest. Festligheterna inleds på
eftermiddagen med att majstången
klädes. Efter stångresningen blir
det dans och lekar, folkmusik och
folkdans.
De stora midsommarfestligheterna vid Julita skans inleds på midsommaraftonens eftermiddag med
lekar kring majstången under ledning av Hans
och Monika. För
ackompanjemanget svarar Pe-Os,
som också kommer att spela gammaldansmusik i pauserna under
kvällen. För dansmusiken på stora
banan svarar Sven-Erics orkester.
P å midsommardagen arrangerar
Sörmlandsbygdens
Spelmansförbund den traditionella spelmansstämman.
Malmabygdens
spelmans- och folkdanslag kommer att
svara för en dansuppvisning.
På
kvällen
fortsätter
Julita
GoIF:s
midsommarfestligheter
med dans i Fogelstads magasin till
mogenorkestern Lars-Hugos.

SKÖLDINGE - VALLA
Sköldinges bildningsråd anordnar
på midsommarafton två tillställningar. Vid Rådhusgatan i Valla och

Ängsvägen i Sköldinge. P å förmiddagen är det meningen att midsommarstängerna ska resas och alla
hälsas välkomna till smyckningen
av dem. P å eftermiddagen kommer
Katrineholms spelmanslag under
ledning av Artur Anderson att spela. Ivar Hanson ska vara lekledare.
Efter musicerandet i Valla kommer
sällskapet att dra vidare till Sköldinge för ett nytt uppförande.
Det är i år drygt 15 år som bildningsrådet har tagit sig an midsommarfirandet. Det är främst det
kulturella värdet man vill bevara.

BJÖRKVIK
I Björkviksgården ordnar nykterhetsrörelsen IOGT, Blå bandet och
M H F dans kring midsommarstången, lekar, lotterier och förfriskningar på eftermiddagen.
Vid Björkviks Folkets park kläs
midsommarstången på midsommardagen. P å kvällen blir det dans
till Lars-Eriks orkester. Det är centerpartiet i Björkvik som arrangerar.
Broby GoIF anordnar för medlemmarna dans kring stången samt
lekar vid Broby festplats på midsommarafton. P å kvällen blir det
dans till Erikssons orkester.

Sven-Erics
orkester
svarar för dansmusiken
vid
Julita skans på
midsommarafton.
Vid Skogsvallen i Simonstorp anordnas dans midsommarafton till
Claes Owes orkester. Katrineholms
G D V dansar midsommardagen vid
Ekudden i Forssjö och vid Kahlsta
hembygdsgård i Flöda anordnar
Flöda IF logdans.
I östdals hage, Värmbol, väntas
många aktiviteter och artistframträdanden, som KK tidigare berättat om. Bl.a. kommer som bekant
Miss Midsommar att koras midsommardagens kväll.

