Lars Berggren.
- Vi bar visserligen godtagit
b/esparingarna bade na'r del galler
aldreomsorgen och barn och skola. Men som vi ser det ar det
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na Enustrbm, andre vice ordfb- Gustav Fransson sanit hva Nelrande S-une H&rdh, sekreterare son, Britt, Fransson och Marie
Margareita Johansson, vice sekre- Svensson.
ELIZABETH BAUNACH
terare Mona Lundqvist, kassor;

Dessutom anser de tre att
Flens kommun "gjort en felak-

veckor pa sig ail
synpunkter*

if :s

stbdja ett nytt fadderbarn i na^,
nbdlidande land.
: Fbt fbrsta g&ngen i Mellos,
klubbens 22-ariga tillvaro gast
des motet av en kvinnlig Lioi
medlem, Christina Askenbc
fran Valla, som redan efter f\
ars medlemskap i Lion inneii
flera -/fbrtroendeuppdrag ino
Lionrbrelsen. F6r sin medverk;
tackades hon med det traditioru
la Mellbsahjulet. Som avslutni
visade TKore Reiitermo diabik;
frSn klubbens bada fbrsta artk
den. '
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Vad vore livet utan musik?
Det skall ju svanga en smula
;om tillvaron. En sommardag,
en lovad dansbana och femlon spelman. Det ar himinclri&et for Erland Eriksson i
JFlen.
Han ar ju nastan fodd _ _ _ .
jett musikinstrument i handen
!och han ar ocksa mannen som
omsider i livet fbrverklioade sin
'
r ->ti^ci vai , Jc,iiaiiu..pitK.Muii^p<p
'pergsgatan i ^len s^pm for tre &r
pdan tog initiativet till Svenska
' «durspeVs(6reningen.; En intresse1
jorganisation for folk som trakte(rar etlt instrument som a'r en fbre- till dragspelet och bar

pen, och det bevisar i aura hbgsta; att ta det hela i ratt brdning sa
var han bara sex ar na'r han kcm
grad att detfirms.underlag fbr en |
forening.
! bver sitt fbrsta musikinstrument.
Fadern spelade munspel, och
Men faktum £t, att ide"n till j
Svenska durspelsfbreningen fbd-1 det a'r klart att Erland tog efler.
Han la'rde sig snabbt "farsans"
des iTorsha'lja 1988. , :
DA medverkaae Erland Eriks- latar pa gehor, och han var riktigt
son i en durspelst&vling, och som duktig pa att sjunga dStidens stovinnare blev han 500 kroner rika- ra orhSnge "Johan pa snippen".
Munspelet avlbstes av ftol,
re. Och det var da han fick fbreningsid6n som han, sedermera," sfedan' blev1 det dragspel, gilarr
givetvis med hj&lp.ay .ahdra entu- fofchdurspel.'''
Nu har jag va'l ndtt m^let yacl
siaster, omsatte'] prakliken
meria

IVaningsflit
i Malmkoping
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.Erland Enkssqn ar en% Son av- det;'blir flera uhgdomar sorri
bygden fast'Sdet' a'r'errkarl s6m( mbter upp i ySr durspelsfbrening
under arbetslivet rbrt sig en smu- s^ att det ocks& blir sbrjt for 3terla i landet. Han a'r fbdd i FbrSsa,' vjlxten.
yngst av sex brbder. Faderri yarf
<
torpare, meh,tidigt gick flyttlasset |Lokalforening
mellan olika gardar i bmgivhihg-f I Men det racker inte med att
hantera ordfbrandeklubban och
Erland Eriksson haller salunda en.
,.•••• Erland ville bli,, tradgirdsrhas- '*- sbela upp till ;dans vid durspelsr ord?6randeklubBan,fbr en riks-,
jt&ckande foren{nl|fdrn V&fdar" s tare bch ^rbvMe'ocksa'pa yirket^ fbreningehs tra'ffar. Erland har
^ <och .va'rnar om gammal musikkul- en kortafe tid. Det ar klart f hanl flera jam i elden. Han ar spellek jtur.
tidigt fick hjalpa' till i jordbruketJ dare fbr en lokal durspels'bre^ ! - Jag tycker vi har kommit men h&gen stod inte till plogen.:, riing som heter "Spelorrarna"
'r lfn^ P^ f ^"1 JrjnslaSna vSgen Han blev i sta'Uet med aren indus-^ ocksS den med anor fran 1990.
Bunder de gangifa'
tre aren, sfiger triarbetare och, arbetade pa
Orrarna har tretton mecilem^V rt-*> 1
» *fr,kil*
»J Erland.t
Degerfprs jarnverk nSr ,Gunnar mar som med jamna mellanrum
' .Nordahl "Hambo" och "Skjorta" linderhaller sin omgivning, givet^ ;Alltflermoter li^p'":^
. sSg till att De^erfor^ha'ngde med vis med traditionsbundna latar.
i...- Malsattningen a'r ju stadigt • i fotbbllssbcietSteH.
i For Erland Eriksson handlar
£ aterkommande speltraffaf I; bch
tlllvarbri: bhi musikkultur som
Erland Eriksson forverkligade sina drommar. Han ftr mank jmoten dar musiken star i forgruri-' Borjade hied munspel
skall fbras vidare till kommande,
^ cjen. Allt fler fran olika delar av ' Men fbr Erland" fiffidlade det $ generationer.
nen som samlat alia durspelafe i Sverige, i en forening dar han
Sverige moter upp till gemenska- huvudsakligen orri miisik, och for
RdLF MALMBERGH sjalv ar ordforande.
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DaskuSeFlen

,' Ett synnerligen aktivt ve
samhetsir med stor tranings
och bra atervaxt. Den sumr
ringen gbr Malmkbpings teni
klubb som h&llit arsmbte. Kl
ben har 281 medlemmar fbrdi
de pi 183 seniorer och 98 jur
f e r . , ' ' ' . , •;"
Tennisaktiviteten under ;
har varit livlig och antalet spe!
de ungdomar - gladjande st
•Sexiibtalet ungdomar har delt
i| traningsaktiviteten. Klub
konstaterar dock att det \
bkade ' svarigheter att f& (
savSl ledare som instruktorei
alia ihtresserade ungdomar.
•-. Vid Srsmbtet omvaldes
Matsson som ordfbrande i I
ben. Ovriga ledambter i styn
a'r Birgitta Rydberg, Mo
Eriksson, Rune Karlsson,
Sjunesson, samtliga omv;
samt Birgitta Lindqvist, nyva!

Sparreholms
PRO holl arsmote
} Sparreholms PRO har I
arsmote med stor uppslutnii
medlemmar. Sammankon
inleddes med parentation
fem medlemmar som avlidi
der det gangna aret.
1
Verksamhetsber&ttelse, k
rapport och revisionsberat
godkandes. Yngve Johai
kvarst&r som ordfbrande i f<
ihgen. Nyvald kassor efter
nar Bergsteri blev Ivar Karl
ny i styrelsen ar ocksi Kjel
Jin. Marianne Sjblin och P
Karlsson omvaldes som sty

