
u.iciviur >5ug /iingmark, som i ett 
föredömligt koncentrerat anförande 
gav glimtar ut KF:s historia från. den 
relativt blygsamma starten till de se-
naste årens imponerande omsätt-
ningssiffror. 

En av veteranerna vid Flens 

— — w u xiumori-
stiskt om verksamheten vid företaget, 
sedan det 1947 övertogs efter en kon-
kursfärdig företrädare. Man började 
då med att sy spärvägsuniformer. 
Tillverkningen har varierat mycket 
kraftigt men domineras nu sedan åt-
skilliga är tillbaka av skjortor. 

ucoelningen av Gustafsbergstallrikar-
na till de många "10-åringarna" i 
företaget 

Programmet fortsatte med musik-
underhållning, Bupé och dans och 
dessutom fick man besök av välkända 
Gunde Johansson som kåserade och 
sjöng. 

Spelglädje hos nybörjare pä fiol 

Med verklig spelglädje bjöd kursdeltagarna och deras lärare pä en glad och medryckande vals. 
MALMKÖPING: Tio nybörjare pä fiol var nnder veckoslutet samlade till kurs på Hosjöns pensionat 1 

>Ialmköping. Kursen var anordnad 1 Sörmlands spelmansförbunds regi och på initiativ av utbildningsgrup-
pen. Även tidigare har kurser anordnats, men det nya med denna kurs var, att man vände sig till nybörjare, 
»ch dessa kom frän hela Sörmland. 
De flesta av deltagarna hade tidi-

gare spelat några månader på egen 
hand och deltog nu för att få tips 
om fiolmetodik, främst då av Christi-
na Frohm, Gnesta, lärare till yrket 
och därtill riksspelman. Även instru-
inentteknik samt de första grunderna 
i träning i gehörssi>el har behand-

under kursen, där man över hu-
vud taget inte spelade efter noter. 
Vi skall tiUbaka till det ursprungli-
ga, dvs lära av varandra underströk 
Christina Frohm bl a. 

Övriga medverkande lärare har va-
rit Sören Olsson, Malmköping, Ing-
var Andersson, Katrineholm, samt 
Irene Sjöberg, Rönninge. Den senare 
representerade utbildningsgruppen 
inom Spelmansförbundet. 

Samtliga deltagare har via folk-
danslag kommit i närmare kontakt 
ined musik av detta slag och de vi-
sade under kursen mycket stort in-

FoJkpartj 

tresse och engagemang. Den har va-
rit intensiv och en upplevelse att få 
spela tillsammans därtill med sådana 
som redan är säkra i sitt spel. Att 
lära avspänning är också viktigt för 
en blivande spelman, varför åtskillig 

uppmärksamhet har ägnats just detta. 
En mycket glad och trevlig stäm-

ning rådde på kursen, som nästa 
veckoslut följs av ytterligare en ny-
börjarkurs, den gången dock på Sol-
backa i Stjämhov. 

Biodlare erhöll 
fin utmärkelse 
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