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Musikf est i Hallsberg
Hallsberg formligen "dranktes" i musik under helgen. Forutom att man kunde lyssna pi
musik pi Vastra Storgatan, hade
man ocksi, mojlighet att ga in i
affarer, Alleskolans aula och
Folkets hus for att lyssna pi sang
och musik frin olika orkestrar.
Pi lordagsformiddagen och en
bit in pi eftermiddagen stangdes
Vastra Storgatan av vid " kopcentrum och det stora antalet
besokare kunde strova fritt pa
gatorna. Aven affarerna deltog i
musikfestivalen, med trottoarstand och extra priser. Inne i
Konsum och ICA-hallen fanns
aven olika orkestrar.

Peters Trio spelade endast ren folkmusik. Under ett par timmar
pa lordagen gick de omkring pa Vdstra Storgatan och spelade i
folkdrdkter.

Foreningarna ordnade lotteristind utmed hela gatan och man
bjod aven pi fiskdammar. Utanfor Folkets hus fanns pilkastning
och skjutning for dem som inte ville lyssna pi musik. Utanfor polishuset fanns en seen dar en hel del
olika orkestrar och grupper spelade. Man fanns ocksi i biblioteket, i

Folkdanslaget ^orrbyring debuterade under musikfestivalen. Forforsta gdngen dansade man for
publik. '

Utmdrkta resultat
i Skyllbergs-skytte
Fina skjutningar har rapporterats frin Skyllbergs Skytteforenings masterskap i liggande.
Alltid pilitlige Gosta Henriksson
var den har gingen helt omojlig
och prickade in stitliga 285 poang.
Resultatet ar det hogsta som nigonsin noterats inom hela forbundet. Fjolirets forbundsmasterskap vanns pi 283 poang.
Alia fem i slutfinalen noterade
for ovrigt mycket fina resultat o.ch
Iqampen om den sista finaiplatsen
var stenhinti;- Efter andra onv
ijingen stannade Hans-Olof Karlsson pi 223 poang, Sven-Olof Karlsson och Sigvard Pettersson bida
pi 222 poang. Hans-Olof gjorde en
stark avslutningsserie med 49
poang och skot darmed upp sig
frin femte till fjarde platsen to:alt. Skjutningen gir till si att
iorst skjuts en huvudskjutning pi
L5 skott for samtliga, sedan
skjuter de tio framsta en andra
jmging om tio skott och till slut
'ir de fem basta frin andra omjingen skjuta ytterligare fem
(kott. Samtliga serier skjuts ligjande.
Resultat av huvudskjutningen:
ilass V: 1 Gosta Henriksson 145
>oang; 2 Sigvard Pettersson
.34; 3 Tom Sand 134; 4 Sven-Olof
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TORRBRUK
Blanda bara med vatten. Sen kan Du
mura! Nu i lager aven

Gullhogens lattbruk
Tala med Mats Andersson
OHRMANS, Askersund 0583/10100.

Pa gra'nsen till skra'dddrsytt

Gustafsson 132; 5 Hans-Olof
Karlsson 131; 6 Lars-Ake Korberg129.
Klass IV: 1 Benny Akesson 140;
2 Torbjorn Akesson 134; 3 Mats
Andersson 129; 4 Birger Karlsson
124.
Klass HI: 1 Seppo Rattikainen
124; 2 Georg Jonsson 113.
Klass II: 1 Bengt-Ake Bjernerup
130; 4 Anders Norstrom 114.
Klas,s I: 1 Torbjorn Wahlstrom
129; 2 Reino Andersson 105.
, [Klass Darner: 1 Ingbritt Karlsson 111; 2 Sigbritt Karlsson 95.
Klass ungdom 14—16 ir: 1
Tommy
Danielsson
134; 2
Torbjorn Karlsson 130; 3 Anders
Persson 127; 4 Peter Kroon 126;
5 Anders Stromberg 124; 6 Mats
Kroon 123; 7 Thomas Karlsson
122; 8 Per Ostergren 117; 9 Stefan Sadbom 97; 10 Ingemar
Karlsson 82.
Masterskapet: 1 Gosta Henriksson 145+93+47=285 poang; 2 Benny Akesson 140+90+45 = 275; 3
Torbjorn
Akesson
134+92+48 = 274; 4 Hans-Olof
Karlsson 131+92+49 = 272; 5 Tom
Sand 134+92+44 = 270.

Kulrekord
i Vretstorp
Arets forsta klubbrekord i Vretstorps friidrott har presterats av
Gert Hallinder som med fina 13,53
i kula strok ut Lars Ivarssons 14 ir
gamla VIF-rekord pi 13.29. I poangtavlingen som nu pigir for
fullt narmar sig fadern Bengt Hallinder nu med 41,56 sitt eget diskusrekord pi 41,94.
Terrangloparna har ocksi borjat sin poangjakt med 13 lopare i
tisdagens
premiarlopp.
Nya
terrangtavlingar arrangeras varje tisdag vid kallstugan. I poangtavlingen har ju 14 man hunnit
samla poang och resultaten i
toppen ar: 1 Bengt Hallinder 221
poang; 2 Alf Sunesson 170; 3
Ingemar Sors 111; 4 Manfred
Barenfeld 97; 5 Lars Pettersson
89; 6 Alf Aronsson 81.
Pi torsdag Kristi Himmelfardsdag reser Vretstorps IF till Stockholm for att pi Kristinebergs
idrottsplats utkampa den forsta
matchen i Svealandscupen. For
att ga vidare i cupen fordras en
placering bland de tre basta lagen.
Bellevu IK arrangerar och ovciga
motstindare ar Hasselby Sportklubb, IK Westmannia, IFK Nora
och Fjugesta IF. Foljande Vretstorps-lag reser med till Stockholm: Alf Aronsson, Jouko Tervalampi, Alf Sunesson, Lars Lindhe,
Stig Lundkvist, Manfred Barenfeld, Stig Pettersson, Gert Hallinder, Bengt Hallinder, Hans-Erik
Johansson.

Virtrav. Pi lordagen ordnades
annu en omging i friluftsframjandets "Virtrav" i Hallsberg.
Sexktiofem deltagare fanns med
och man lottade ut tvi priser.
Forsta pris gick till Rick
Hindstrom frin Vretstorp som
fir ta emot isdubbar. Hans Nilsson, Sockenvagen 30 vann en hilliformtroja, nasta traff blir i dag
— mindag.
Anglavakt hade den man som pi
lordagsmorgonen korde in i en
bergvagg och totalkvadd-ade hela
bilen pi vagen vid Finnerodja.
Han kunde efter singelolyckan stiga ur bilen oskadd. Hur olyckan
gitt till vet man annu inte.
Fralsningsarmen i Kumla hade
pi sondagen sondagsskolfest vid
Kvarsatter. Motet leddes av ungdomsfanjunkare Helge Larsson.
Kapten Gunvor Nilsson talade
over ett bibelord. Rigmor Larsson
sjong solosing "Gud i naturen".
Vidare fick tvi flicker varsin bibel Arne Palmqvist mottog budfor deras linga medverkan i son- kavlen i Hallsberg, pa lordadagsskolan.
gen, av Askersundscyklister,
for att fora den vidare till

Folkets hus entre och pi Stortorget.
Folkdanslaget
Norrbyringen
frin Hallsberg gjorde debut under
festivalen. Premiardansen skedde
pi Vastra Storgatan och det var
forsta gingen man dansade offentligt. Hallsbergs relativt nya
kammarkor fanns ocksi med vid
festivalen tillsammans med en
rad olika orkestrar, som Storbandet, Lovesgrupp, strikensembler,
Musikskolans orkester, blockflojtsensemblen, gitarrgrupper, Hallsbergs manskor, Dixie Landers,
Peters trio, Morotens Kjup, med
flera med flera.
Karstorps Ponnyklubb erbjod
alia barn vid festivalen att rida
ponnyhastarna. Medlemmar ur
klubben tillsammans med ledarinnan Kerstin Karlsson skotte om
ridningen.
Inne i Folkets Hus var det ocksi
musik och sing. Den internationellt kanda orkester Joculatoris
Upsaliensis frin Uppsala underholl i Folkets hus. Ett stort antal
intresserade hade lamnat gatulivet for att lyssna till orkestern. I
Folkets hus bjods det ocksi pi
non-stopfilm, pensionarsfilm, utstallning och annat som kunde roa
bida vuxna och barn.
"Arets match" i fotboll, lokalderbyt i division fyra Narke, mellan Kumla och Hallsberg avgjordes ocksi under festivalen. Innan
matchen borjade gjorde polisen en
MC'Uppvisning och man visade
aven katastrofvagnar. Hallsbergs
brukshundsklubb fanns ocksi med
och aven de hade uppvisning fore
matchen pi Idrottsplan i Hallsberg. I pauserna var det uppvisning av Hallsbergs gymnastikforenings flicktrupp. IFK:s nyblivna allsvenska basketdamer
visades ocksi upp under den forsta festivaldagen.
Pi sondagen hade man ingen
musik pi gatorna men daremot
ordnades program i kyrkorna. Det
blev ocksi folkmusikfest i Hembygdsgirden i Hallsberg och festivalen avslutades i Allehallen, med
en musikfest dar alia festivalens
orkestrar fanns med.

Folkmusikfesten

avslutades med att alia spelemannen vidfesten spelade Evi

Folkmusikfesten I

Folkmusikfesten
vid
Hembygdsgarden i Hallsberg, pa sondagen, blev en
brakande succe. Ett stort
antal intresserade hade
samlats utanfor
hembygdsgarden for att lyssna
pa och titta pa folkmusik
och folkdans. Det fina
vadret gjorde mycket till
att sa manga besokte folkmusikfesten men storsta
delen berodde sakerligen
Forutom att man hade musik- pa det fina programme!.

Musikfestival
i Hallsbergs
omnejd

Forutom folkdans av Norrbyringens folkdanslag fick man
hora, kohorn och naverspel av
Rune Boskar, nyckelharpa som
spelades av Hans Axelsson fran
Skb'llersta. Blasorkestern deltog
med bland annat Bondmazurka
som upptecknats av Evart Sahlberg och Gustav Wetterberg, 78 ir
var dagens bondkomiker som
sjong visor fran 20-talet.
Birger Pettersson fran Vretstorp spelade dragspel och spelmanstrion, Peters trio,- spelade
folkmusik pi fiol. Kerstin och
Tage Nilsson hade ett lite annor-

lunda musikpro)
och spelade and:
annat Svennevad
talet som aven de
Evert Sahlberg.
Folkmusikfeste
med att alia spei
tal, spelade Eve
komponerade Tri
Spelmannen i
Evert Sahlberg c
festen. Forutom
honom skrivna i
singer sjongs oof
tade han och g
minga gamla lit

festival inne i sjalva Hallsberg,
hade man ocksi ordnat en rad
olika program utanf or Hallsberg.
Pi lordagkvallen blev det musik
pi fyra orter di Musikskolans
storband, Manskoren, blockflojtsensemblen,
Strikensemblen,
Transtens flickkor och Pilsboda
Kammarkor ikte runt i komMan besokte forst och framst
Folkets Hus i Hallsberg, darefter
gick farden till Tingsg<° rden i Ikollersta, man besokte Kommunalsalen i Pilsboda och Folkets hus i
Ostansjo. De olika grupperna
hade delat pi sig och besokte nigra platser var, med musik och
Kyrkorna deltog ocksi i musikfestivalen. Detta genom att byta
egna kyrkokoren mot en annan
kyrkas. Hallsbergs Kammarkor,
underholl i Hallsbergs Missionskyrka. I Hallsbergs forsamlingskyrka fanns Viby Kyrkokor
och i Viby Kyrka fanns Hallsbergs
Kyrkokor. Hallsbergs Manskor
besokte Viby Missionsforsamlings
kyrka i Vretstorp. Kyrkorna firade festivalen pi sondagen. Endast
Hallsbergs Landskyrka hade festivalprogram pi lordagen. Di besoktes kyrkan av Brasskvartetten
och Singkvartetten.

4000 stals
pa Asbrohemmet
o

Cirka 4 000 kroner stals pi lordagskvallen ur en list garderob i
Asbrohemmet i Asbro. Tjuvarna
hade brutit sig in i ett kontor vid
hemmet genom att forstora dorren och darefter gitt rakt fram till
den -lista garderoben dar pengarna forvarades. Dorren hade
brutits upp och man hade stulit
pengar och en del andra saker.
Redan pi sondagen beslutade
iklagaren i Hallsberg om hamtning av tvi misstankta, for stolden i Asbro, men annu pi sondagkvallen hade polisen i Hallsberg
inte fitt tag pi de misstankta.
Polisen i Laxi fick pi sondagsmorgonen jaga en motorcyklist

Hans och Lena Boskdr-samt Yvonne Pettersson knep de fiesta appladerna vidfolkmu
de ifolkdrdkter dansade folkdans.

Specialverkfor Hallsberg
avslutade musikfestivalen
Musikfesten i Allehallen i Hallsberg blev en vardig avslutning pi
musikfestivalen i Hallsberg. Tonsattaren Sven-Erik Johansson fick
hela publiken tillsammans med
korer, spelman och orkestrar med
sig i det specialskrivna verk for
Hallsberg. Ett musikverk som helt
baserats pi tonerna i namnet

Hallsberg. Ett musikverk som helt
baserats pi tonerna i namnet
Hallsberg pi H a s b e och g hade
hela musikverket byggts upp och
texten var kort och enkel men signifikativ for Hallsberg, den knut
dar alia vagar mots bide natt och
dag. De har stroferna sjongs av
hela publiken tillsammans med

tre stora korer oc
ter. Men med i f
aven plats for spel
och allt som kund
tal om ljud si fi(
och publik vara p
ackompanjerade
slagverk.

Ingen succe for mustkaftnarna

Varfor kom sa fa till
ri

siberg
Folkets hus entr6 och pi Stortorget.
Folkdanslaget
Norrbyringen
frin Hallsberg gjorde debut under
festivalen. Premiardansen skedde
pa Vastra Storgatan och det .var
forsta gangen man dansade offentligt. Hallsbergs relativt nya
kammarkor fanns ocksi med vid
festivalen tillsammans med en
rad olika orkestrar, som Storbandet, Lovesgrupp, strikensembler,
Musikskolans orkester, blockflojtsensemblen, gitarrgrupper, Hallsbergs manskor, Dixie Landers,
Peters trio, Morotens Kjup, med
flera med flera.
Karstorps Ponnyklubb erbjod
alia barn vid festivalen att rida
ponnyhastarna. Medlemmar ur
klubben tillsammans med ledarinnan Kerstin Karlsson skotte om
ridningen.
Inne i Folkets Hus var det ocksa
musik och sang. Den internationellt kanda orkester Joculatoris
Upsaliensis fran Uppsala underholl i Folkets hus. Ett stort antal
intresserade hade lamnat gatulivet for att lyssna till orkestern. I
Folkets hus bjods det ocksa pa
non-stopfilm, pensionarsfilm, utstallning och annat som kunde roa
bada vuxna och barn.
"Arets match" i fotboll, lokalderbyt i division fyra Narke, mellan Kumla oeh Hallsberg avgjordes ocksa under festivalen. Innan
matchen borjade gjorde polisen en
MC-uppvisning och man visade
aven katastrofvagnar. Hallsbergs
brukshundsklubb fanns ocksa med
och aven de hade uppvisning fore
matchen pa Idrottsplan i Hallsberg. I pauserna var det uppvisning av Hallsbergs gymnastikforenings flicktrupp. IFK:s nyblivna allsvenska basketdamer
visades ocksa upp under den forsta festivaldagen.
Pa sondagen hade man ingen
musik pi gatorna men daremot
ordnades program i kyrkorna. Det
blev ocksa folkmusikfest i Hembygdsgarden i Hallsberg och festivalen avslutades i Allehallen, med
en musikfest dar alia festivalens
orkestrar fanns med.

Musikfestival
i Hallsbergs
omnejd
Forutom att man hade musikfestival inne i sjalva Hallsberg,
hade man ocksi ordnat en rad
olika program utanfor Hallsberg.
Pa lordagkvallen blev det musik
pi fyra orter da Musikskolans
storband, Manskoren, blockflojtsensemblen,
Strakensemblen,
Transtens flickkor och Palsboda
Kammarkor akte runt i kom-

Folkmusikfesten avslutades med att alia spelemdnnen vidfesten spelade Evert Sahlbergs nykomponerade "Triol-polska'

Folkmusikfesten blev
Folkmusikfesten
vid
Hembygdsgarden i Hallsberg, pa sondagen, blev en
brakande succe. Ett stort
antal intresserade hade
samlats utanfor hembygdsgarden for att lyssna
pa och titta pa folkmusik
och folkdans. Det fina
vadret gjorde mycket till
att sa manga besokte folkmusikfesten men storsta
delen berodde sakerligen
pa det fina programmet.

Forutom folkdans av Norrbyringens folkdanslag fick man
hora, kohorn och naverspel av
Rune Boskar, nyckelharpa som
spelades av Hans Axelsson fran
Skollersta. Blasorkestern deltog
med bland annat Bondmazurka
som upptecknats av Evart Sahlberg och Gustav Wetterberg, 78 ir
var dagens bondkomiker som
sjong visor fran 20-talet.
Birger Pettersson fran Vretstorp spelade dragspel och spelmanstrion, Peters trio/ spelade
folkmusik pa fiol. Kerstin och
Tage Nilsson hade ett lite annor-

lunda musikprogram. De sjong
och spelade andliga visor, bland
annat Svennevadsvisan fran 1600talet som aven den upptecknats av
Evert Sahlberg.
Folkmusikfesten
avslutades
med att alia speleman, ett tjugotal, spelade Evert Sahlbergs nykomponerade Triol-polska.
Spelmannen fran Hallsberg,
Evert Sahlberg deltog aven han i
festen. Forutom att manga av
honom skrivna och upptecknade
singer sjongs och spelades, berattade han och gav exempel pa
manga gamla latar, som han hor-

HALLSBERG

Auktionskammare#
Se dagens annons under auktioner.

Hallsbergs
kyrkliga syforenhigar!

Man besokte forst och framst
Folkets Hus i Hallsberg, darefter
gick farden till Tingsg<° rden i Ikollersta, man besokte Kommunalsalen i Pilsboda och Folkets hus i
Ostansjo. De olika grupperna
hade delat pi sig och besokte nigra platser var, med musik och
Kyrkorna deltog ocksi i musikfestivalen. Detta genom att byta
egna kyrkokoren mot en annan
kyrkas. Hallsbergs Kammarkor,
underholl i Hallsbergs Missionskyrka. I Hallsbergs forsamlingskyrka fanns Viby Kyrkokor
och i Viby Kyrka fanns Hallsbergs
Kyrkokor. Hallsbergs Manskor
besokte Viby Missionsforsamlings
kyrka i Vretstorp. Kyrkorna firade festivalen pi sondagen. Endast
Hallsbergs Landskyrka hade festivalprogram pi lordagen. Di besoktes kyrkan av Brasskvartetten
och Singkvartetten.

de och spelade pa fiol i yngre dagar. Evert Sahlberg fick sin forta
fiol vid femirs alder och efter det
larde han sig spela. Han ar, kan
man saga, uppfodd med fiol i handen. Forutom att han spelar fiol,
skriver han aven singer.
Fiesta appliderna under festen
knep emellertid de tre smi folkdansare, femirige Hans Boskar
med flickorna Lena Boskar och
Yvonne Pettersson. I folkdrakter
dansade de en gammal folkdans.
EVA-LOTTA RUTGEBSSON

Buss till kojtitraktsdagen i wa.i
mo den 21/S a'vgar fran Hallsbergs kyrka kl 13.15, Langangeu
Konsum kl 13.25, Adventskyrkan
kl 13.35 och Vingen 13.45.

SALONGSAXEN
Stangt pa grund av rep.-mote.

27/5—7/6

Bump!
Tal dina stotdampare varens
alia tvattbra'desvagar?
Kolla hos oss. Behover du byta
har vi just nu f ormanligt paketpris (arbete + material).

Hans och Lena Boskar samt Yvonne Pettersson knep de fiesta appladerna vidfolkmusikfesten, nar
de ifolkdrakter dansade folkdans.

Prisexempel: Rekord mod C,

4000 stals
o

pa Asbrohemmet
Cirka 4 000 kroner stals pi lordagskvallen ur en list garderob i
Asbrohemmet i Asbro. Tjuvarna
hade brutit sig in i ett kontor vid
hemmet genom att forstora dorren och darefter gitt rakt fram till
den -lista garderoben dar pengarna forvarades. Dorren hade
brutits upp och man hade stulit
pengar och en del andra saker.
Redan pi sondagen beslutade
iklagaren i Hallsberg om hamtning av tvi misstankta, for stolden i Asbro, men annu pi sondagkvallen hade polisen i Hallsberg
inte fitt tag pi de misstankta.
Polisen i Laxa fick pi sondagsmorgonen jaga en motorcyklist
frin Laxi till Vretstorp, nar han
inte stannade vid anmodan frin
polisbilen. Nar man efter att ha
jagat motorcyklisten pi smiva-

Specialverk for Hallsberg
avslutade musikfestivalen
Musikfesten i Allehallen i Hallsberg blev en vardig avslutning pi
musikfestivalen i Hallsberg. Tonsattaren Sven-Erik Johansson fick
hela publiken tillsammans med
korer, spelman och orkestrar med
sig i det specialskrivna verk for
Hallsberg. Ett musikverk som helt
baserats pi tonerna i namnet

Hallsberg. Ett musikverk som helt
baserats pi tonerna i namnet
Hallsberg pi H a s b e och g hade
hela musikverket byggts upp och
texten var kort och enkel men signifikativ for Hallsberg, den knut
dar alia vagar mots bide natt och
dag. De har stroferna sjongs av
hela publiken tillsammans med
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tre stora korer och en jatteorkester. Men med i finalspelet fanns
aven plats for spelman, gitarrister
och allt som kunde ge ljud. Ja, pi
tal om ljud si fick bide singare
och publik vara pustande inglok,
ackompanjerade av trummor och
slagverk.
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3.68

i 2-kg pase

Varfor kom sa fa till
Skollersta och Palsboda?
— Vi hade nog hoppats pi fler

LAGPRIS
VETEMJOL

Ingen succe for musikaftnarna

I samband med Hallsbergs
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kg

I ngen succe for mustkaf tnarna
i 2-kg pase

Varfor kom sa fa till
Skollersta och Palsboda?
I samband med Hallsbergs
kommuns musikfestival arrangerades musikaftnar pa lordagen
bade i Skollersta Tingsgard och 1
kommunalsalen, Palsboda. Mest
folk drog arrangemanget i Skollersta, dar ett trettlotal betalande forsamlats tlllsammans med
manga barn och medverkande.
Sedan Rut Kalldin halsat valkommen inleddes kvallen med
att syskonen Folkesson sjong till
gltarrackompanjemang av Agneta Kalldin. Olle Stromberg ledde
en strakenscmble, som spelade
flera lattare stycken.
Tage Nilsson gitarrackompanjerade manskoren under led ing av
Arne Waadeland i Bellman, Grieg
och ett par negro spirituals. Rut
Kalldin ledde en blockflojt- och
gitarrgrupp, bestaende av clever i
Hallsbergs musikskola, som ficki
hjalp av Tage Nilsson. Kvallen
avslutades med att flera av de
medverkande aterkom med nya
nummer, samt allsang, dar alia,
saval medverkande som publik
deltog.

— Vi hade nog hoppats p£ tier
ahorare nu nar vi kunde bjuda p&
s£ fin musik, men det vackra
vadret lockade sakert till andra
aktiviteter. Vi hade i vilket fall
som heist en underbar stamning,
sager Rut Kalldin.
I Palsboda fungerade Gote
Svedberg som vard. Denne inledde med att leda en strakensemble
bestaende av ungdomar fran Skol'lersta rektorsomrade, innan AnnChristin Andersson, Hallsberg
spelade ett violinsolo. Transtensskolans flickkor under ledning av
Gunhild Osterberg sjong ett par
sanger, varefter Georg Muhoray
spelade ett cellosolo. Gunhild Osterberg ackompanjerade darefter
tv& flicker i 1700-talsdrakter som
dansade flera danser. Programmet slots med att strakensemblen
aterkom.
— Vi hade naturligtvis hoppats
p& fler an 23 betalande, sager Gote
Svedberg och fortsatter:
— Man har tydligen annu inte
forstatt gladjen med och mojligheterna hos musikskolans verksamhet. Dessaungdomar kommer

BlodJ|
pudding £1
Scan

att svara for en vasentlig del av
usiklivet p£ orten i framtiden. I
fortsattninlen kanske det blir s£
att de redan etablerade organisatiodnerna blir de enda som intresserar sig for att de staller upp och
utveclar sig. Vi ar inte knackta, vi
kommer igen.

kg

Thekakor
3-pack

1

Skydda barnen i trafiken
OSTANSJO

Pensionarernas
i Sionsborg
Kristi Himmelsfards Dag kl 14.(
Past. Georg Larsson, Stig Johansson, s2
Omvaxlande program. Servering. Vid behov i
523 80 eller 520 03. Valkomna

