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Mett t';rrt lirnrl iir. ir.kc nrar.ken lrar.rr
eller sltriiliet sorn r.i Lirt så flinlit
rlct iil lttttken oclt, derr srcrrslil, l<lar.l,
och viirt I'l'ihctsarr', rilr' siiils irrstitrlit.
och vår g,-orlu liitt att iiver.r'iiga
viitl oss ht'ivcs, ö1t;let, oinsl-lnirrlit,
lijl ett se'n r'år. tr'r.ggn nrenirtu siig:t
i'rt ;lli viirlilrrr. lr.itt orrh ol'iirliriirrlit

K. l'. A. Strandberg

[Jp7t rtad l'önster or.h rliirrar i hela viirt lrnrl
rlel sliulI slrt,ias ir'r.i.rllt'f).j]rrr skog or.h fi.iirr sti.arril
l)et skall tlraga t,1t slel) u\. rlen li.iskuste r:it.
gerli:lni l'olhlrrrnrnrrts vinlil:rl och vr.år.
Här shall viirlr:rs i:il tai;
i r,:tr'l Ilrrlr.l rr,.ilrrrtrl
ri slial] sliillrL till rit.rrg

r'i r.ill

antlrrs illlunrl
,.rit'
Och
lringturr iil I,rirlit
Irtt lii ltiirtnrr t,rr lllilit
lr':irt rle cviglr r.t,rntler.rlis t,rir.irl

Detta Slurliept.oEl'illll och redog,örelse i[r. utgiveu irv s11.rttlserr.
'['r'1't.]irrilq,en Lar vcl,li.qtiillts av l,[e]jcr.stt Skiine.
[,':r Ti]i,.Ldl Iilistiansrnil lilir,[i!ernr.
'l'ei linil g,tl J,euart pel,s!i{rt).
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Alllrril Iretssotr or:lr
I,lllr [(jiil1 firtorlr.
-{r 1!f,i(i.

t

l,

LlEl i

rtt

t trrrl

iotrhptr

I')r gaurrn:ll lcclining al Alherl Iingslr:onl i Strir l-rlr m;rlga
Itt'sctlan lisarlc cn rrrr-r.lict hoi.pulent ruan nted clt stör.rc. anål
halior" l)cnrra gotlrlagspill stiir och hiingr..r' I'irl t,tt rrr,hr.egc d'r'
ltt'lrt'tanur sliter allt llrrl 11-get hliller'" I)en t.ioclirr urannclt har',
stiidrl nrrit sirr liiipp. stitt tliir hela liilrnitltlagcrr. trlt.d ott lr,cllIigt lee rrrlc siigel han, cnligt Å. Il.: "Jo, se det firuts ingenting
sorn arbete." Irliinselt <lcn Jteslia klassliillnu<lt,rr r-ill irr rlcrr lill;r
Jriskrrien iislilirlliggiila skillnurlcn nrcllan a1l \.arål engilgcrarl,
ttktittt oclt t:nrlas[ \'u I'a iisl<iirlar.r:, iir.en ont rruln lit. atdr"ig så ir'lig rislinrlalr atI nratr lrrlr sig valn liii silntllta platr sorn rlcn
aktilc.
fl il t lr I' A Il F sttir nrr inliil sin 2i-r:te alllelssirsong, rla rlct
.frio och Jrfuilliga strirlirarliclt,ls tid iir irrrrc. Ijril grillcl del ör alla
soru vil.ia I'at'a:rl<lilt tucrl. 111 gör"a sin irrsats. \'i ha tidigar.ir
liallat lili rlt'[, tnt,ir i iil giilr:; rlcl nrccl siirsl<il1 stulli r)nslcut oln
lt't'hsuurlrt'tcns tillviixt Jriitlr, lilantitativt oelr Iiyalilatilt.,\r.clelrringcrr g,lrl ruol sin.j trlrilt.rrrtrssiisong nrcrl lilian a1t intel bara
IrL'1:ista tLtrrrr oclisir slrillia lunll:r positiotrcr'. Ilr clc ii l'iiljandc
sirlot'tr:r ansivnu strrtliriirnncua linncs siilier-ligerr clt clltr lleru
iititttcrt stitrt tlu .iiirrtlt' rlina li.anrlutcl gcnrcnsilnrt lian ha intlessr-r
ar':r[1 stutlclu. \'i untlei'str..r,l<tlr atl rlcL intc rit.nterring-en all ge
iisi[.tr.,r'ritlrrr insiklcr-och oliarl I'i)r'ståelstr lör ilrrtnt,n sont drr Ir:ir
intt'cssc ar'. Sl<ulle tlrr ha niigon siilsliilcl iinslirn i l)'åga onr iiurnt:
sii lril oss gcrucnslrnrt rlislirrtcle l\'ligan «lch I'i skola siiliclt l«jsa
tlcti till din ricli rlitrlt liaurlutcrs iirslian.'l'tla rrretl dina iranrt'atcr onr tlcltagandc alitivt och itrtc ]i:rr.a sorn lishiidar.e.
Liit oss sit genrerrsanrI gii till vellicL nrcrl all dcu cnt:t'gi r.i
rit'o nrril<tiga. (icuonr irkarle insikter l<unnll r.i iin biittr.c cleltaga
i lirtntpen onr nuinnisliolna, ntoI ltessimisnrcn. lt)r'ltullrrr <lcl'r
Irauiiilsl<rir'lanrlr. IIit alitilt ar'lrekr inorrr ,\llF- initchur elt pt'rsonligl crrgagcnrenI i kartrpen orrr ruiiririiskclr.iiltlel, li)r' ll-cd och l'r.ihct. I'iil nitt och g-ott. lion'r urerl i rlct alttila sltrdirarlrett't
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TRAD

E,T

Dcir vcixer mitt ibtand oss
ett heligt trrid.
Ibtand stod kronan hrirjad
ibland i grönska sprid.
Det cir vdr egen grirning
som blir till blad och blom
Gud ldte de bestrindigt
sld ut i blom.

Vi viljo troget udrda
det trridet i vdr mitt
'att det
md hrirligt blomma
och susa svalt och frttt.
Md djupens dolda safter
ge kraft tit rot och stant
och evighetens stjrirnor
högt över det gd fram.

Dd kan vi modigt möta
vrirt ödes aftonstund
och se hur nya tildrar
gd fram i kronans rund.
I trridets krona susar
en evig styrkas vdr
och trridet, det Gud give,
i alla tider stdr.
.

.1. L.l.(ilrSliO(i

Konstnär Torsson undervisa,r de allra yngsta

i teckning,

Läraregrupp från arbetsåret 1g4g-lgd0 jämte ordföranden.

trr. åi- §r'e*ss.rr, t.tre sa.e<'*rt, currrr Ånder.sson, J. o. Anderss(,rr, sorjrr
tr* ilsson, Ilr.nsl Olssirir, ( iunnårr. I-auler.-

n4 d o ra t tt;i z fel-t t ?
När vi urder töregående säsong gick in Iör att pröva denna
ve.ksamhetsgren var det icke i egentilg mening någon ny arbetsIorm. f)en har varit till rrncier ;ilrclra'io'm.. i uu& 50'år inom
r 11

l

Iolhrör.el.serna. speL.iellt..nykterhetsrörelsen. l\,len clet n1,a, och

som.vi tror" betydelseiulla, ligger cläri, att cle statsuncl*'rut,;aaa
rngd.o.mscrrklarna ge en arbetsiorm sorr på ett såirskilt sätt kan
och,,bör,,Lrtnyttjas. Det linns ingen anleclning att ilölja att denna
sl(all r rll a,sprakslöslret delraga iden anrlliga rrpprrrsrning som
u. rbsolrrt nötlvrndig om_r'irr Iolk .kall ktrnna'hålla sig"lriskt
och utvec.klingstlug-ligt. De1 racrikala Iörnyelsen av vå?t ungdomsliv, kan icke korrnra till ståncl om .,i icke äro cle soni ger
vår medverkan i första rummet.
Vad d.r en ungdomscirket?
-l)rt uugrlolilsstudietirliel ii]' eu cilkel, som till sin ii.r,er.rrigi,rrrtle rlol, lrcn
ett altal av nii,st ferr. har rncrllemmar i cn åldel av t I jtg ,r, o.lt, onn., till
trulianrllar änrrreua i fiir nug,dorneu siirskill, tillliittnlag;t s;itt. Denua får--oi,i,ra si1
tet'hsatr',Lct hur' ,lnrr vill [rlnil ,lerr kair inlt,es., ra ,,,.]r kvarhilll rrrrq,,lornerr
i
iivergångsirltlell. l)et iir ingeuting sonr hiutrra eu I9-ariiig oii
Llott
*;',,;;.rtttr
-åltrern
att_ tlet överr.iiganile urtrle.t har
1-t LS år' \:i Inska äit l-,i*n* ,e,
verlisamltrt kottttttri i {iD stiirre kontakt rrretl Leur oc}r l:irare ilå vi tro oss ttiirruprl.

rri

nliials

prr rdsr:rle glolrlr
lrr ,lc
at

l,etc

11rrq.ir.

I .5fre

till

)rär.tiir,.jrrsLn rli

\'i

oti

,,,Ä,,roi,to,na-

{srUrntrauil,,irh).
lrerrrrnerr.
ii!.a t).\.iir.r, äinrr e,j
i lLemrrriljö. Del Iiarr t,ji f;lr,lri1,rl2s
La.le rrilser urir gerirvr r.id ,tili[.''.^i,i*oi,ire,te,,
l$tle,'
r uenr.lrreu samtl(lrgl sorn vi Iär'a de. unga art nrir.rr inte Diidrändig,tvis måste gå
{.

nt, fiil att vara

tillsamrnans med kjmrater. Kan så \'är.df;lk;i rrjoäo-pa Et
er t g.lrs. srfr eller,. err
rLdgo, gai,E ;, aåi' eit' ptu..
-f:,Il l-l'riue. uiiq'ot öi.crtriiffanrie avtil,ple
yaliln.llas bjriririingar. villiet t_i'viir.i
l]li]1.:",-_llr
]o,t,l.,lj,
trllll.ir olla irrtljillrrr,,l.r ,lel lrillcl tle iii,lres b,iudtrirrgir.. Errklt ,,,.]L trevli,:a
utan överflöd är ilet
skoli lii,a cle ,u!,a att ha sina urrg.ii,g...ior.rier. så
:,,^k.1,

'i
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skall vi honrrna ihåg att det inte är alla sorn kan ta enrot cirkehuetllerr-rruarna
och att rlet fär e.j heller härvidlag bli rrågot mirrdervtirdig,hetskorlples.
kan ju häurla att det finns ältlre sou iute själv har uuEdorrrar. tle kuuna
. Det
ju
vara .lltfhrgna». här har dessa ett titlfiille att err eller rrrir,rrr gäug ta errrot

ett

cirkelsarnmauträt1e och på så siitt Ljälpa oss i vtirt arbetc.
Yad skola vi sysselsätta rlem rnetl. Ilotiret iir att tlet skall r.ala något sådaut,
qu.t. på samura gång i)ifi'es^e rat', lttiller kt'ur och 11et. rt,sultnt' sarnt 1ar,
Itt
karaktär av studier. Ilr..n t'le sliola errl. lrestärrrmelser.la' Leslirivas plt ctt
firr
rrtrgtlon:n sdrskilt tillriiila.lagt si)tt Det iuuebär. att ,ran iute bara /t!r utau
h!;.i. 9e.. siutliei'na råg'ot li\' Justletoning. yi riimrra i vårt
}rograr,, uppÅ'irter t,;r
olika f'örslag till dylika cirklar och föi'viintar livligt (lelrr'g:aride.
fieirir-a-.irfelf'oul är irlie lektionsciriiel, - d.e tcoretisk:r sttdierirr .r,ori iu,,,1,tJi"r*, u,.a
experiment, exkrrrsioner', vandriugar, resol., nl. rn. Allt som kan räru på-'rrr,,r.,r,
gxnq' r'ollgt oclr lär'orikt, spiinnande och tarkeviickarrtle bör observera^s och tas
i bruk ltiirvirllng. Alla siitt iiro bra utour tlc tråkiga. I)et g'äilcr'- fralrftirallt,
att viicka itttresset iör och stiurnlera lusten till cgei tankeve"rksaurLet oc1 till
intellektiella och konstniirligt betonrrle sysselsättriingar, 1.; iär,;r; ;t;orir
-' ure,lh.fälpare till detta arbete de sou krln,a fa och hålla-sar,,)rail ,r.- ii,,E;
. \ri iul.rjntla således ella srirn bygga och bo iuom vår, IokaltiileuiuE-qonrråtie iLtt
i,utressera sig för och lrå ett elläi-annat siitt hiilraga tiii
,t
lbnlning'.- Ii rqlu att mera .:in err liirale eller liirrrri"nna rreil".rr.r"iirr,äiär.,
e1 .,iirn urn tarkt

hur tiet skall bli rned
l'egel inte bara

t'leras nngrl0r)ral., serlan ,lessa

skolu konfll1.,i firliqr.ls luerl

iiyen rnerl hemmet.

n111:[s1

lärunat skolau, OLt

a, i

Oer*a år] ltan-'i'rnarrg.a faf

f

(jenotn. de, nya statsuur'lerstijrletr hr ri rrriijlighet
att ävell k11ua liiruua ersiittning i ekonorniskt alseende till cirhelrethie]lärrre). Ä;0,, ;,r;;G,r;,.'iu,,,t.
inte katt helt urotsvara
-av derr li'ititlslppoffririg solr g.Or:es- iio vi att

.r'iir,le.t

{e,t qs.nq irtresset för saken skall giiru ,let ,,,est'n- Tiinlr-på ,ut'.r- nir, ,itt na.,
i förbildelse med os;.
Vi uärnna några sturlieplauer fijr ulg.rlomsr,ir.klar,ua:
Prlet Ungmatr riil,jer liss,rsliit,lnirrl.
Alkoholen. tniinnislian,,rh sambä1iät Fririrlens obeqriiusaile rrriijlig.letel
Nutida samhället Yåra folkrtireiier
l\lrrsik Te, krrirrg orh målrring
Ur ntäuskligtetens hist,rria Kurser. i syenskrr orh eugclska
Pil ilessa skuldror efter ,Salj_es r.oman nreil prisravlilgir
Att liisa oe L fiilsta lruesi Va,.kll ,clr EItila vist,r
'l'riiet sorrr rnaterial ,slö.i,lr Antlra hobbi ari,etel
sverrska l-rygder - Hernbygtierr __'sturlier i gaurrnalt or:h rrrl.t
lrgl-r-,
t.åter nngtlomen ltrra sig.: Sl,ar.l,rnl,lorrr

1'ågelstuilier
Ilolkdanser och sringlekal
Pris och uppgifter lärn,trs

rv ,ss. J)etta var Lilott ett litet axplocli nr varl
filns att börja rned.
Anmälningar att deltaga i någon ungdomscirkel mottages av styrelsen eller ungdomssektionens medlemmar eller per post bäx 18 Hörby.
ungdomar använd Er av denna möjrighet att utnyttja Eder fritid till
gagn för er själva och samhället! Goda lärarkrafier och
billiga kursavgifter.

sour

Hörby den 1E aug.
6

1950.

O(åezu m.lpiaanleeknfutryaz
Sedan år 1916 har ABF i Hörby haft en biblioteksavdelning, vilken är 7925 på initiativ av
NOV.logen ombildades till en lokalavdelning
av ABF. Det var i augusti som de första förberedelserna satte igång. Enligt en skrivelse
i arkivet av skånedistriktets ombudsman Nils
Bengtsson till Emil Flygare, dåvarande sekreterare i NOV daterad 2918 7925 meddelas att
han söndagen därpå kommer upp till Hörby
och medverkar vid avdelningens konstitueranEmil Flygare.
de. Enligt ett till Hörby Arbetarekommrin den
13/9 dagtecknat förslag från herrar Emil Flygare, Anders Jönsson
och Johan Magnusson meddelas det att sedan biblioteksfrågan ordnats och lokalavdelningen bildats, Verdandilogen, Arbetarekommunen och kooperativa föreningen uppmanas stödja verksamheten.

Gruppbilil från den initiativtagande föreningens sommarutflykt

1085"

översta raden: Eric Smedberg, Edla Smedberg, Carl Jönsson, Ernil Flygare, fru Hulda Smedberg, fru Malin Cederqvist, Gerh. Cederqvist, fru Ruth
Holmberg, Nils Bäck, fru Agnes Jönsson, fröken Magda Ohtin, fru Lydia
Bäck, tr'. Holmberg. Andra raden: Joh. Bengtsson, Walter Smedberg, C.,M.
Smedberg, fru lda §ndersson, fru Ida F lygare samt barn tillh. familjerna.

i

AISF:s ccnt.ralhyrå shrivclse 10i10 lg2b mcd anvisningn.r Iiir
'r.gir.nisationen.
Den första berättelsen, avgiven av Emil F1.vgare i maj 1926, upptager det gångna årets verksamhet säluncla:
Irrkomster: Koop. fören. 28 kr., Arbetareriommurlcn b :30, verda.niri

1:40 (allt ber. efter 10 öre per medlem), sta+.sanslag 2b kr., summ;t
64:70. Utgifter: i,köp av böcker 35 kr., tokalhl.ra 11:b0, inbiudning
av böcker 15:00. Diverse utgifter 3.20. Summa 64:70.
Dct första. årets bokinköp omfattade: oscar olssons: studiccirkIa,r, studiccirkcibihlioteh, Astrirl Forsberg: A-rlvarshistoricr, Bergstedt: Gal.enskapens land, sarat n:r 2 för statsanslaget: Ka,rlfclt:
ffridolins visor, Strand-berg: Mäster Olcf, Det nya riket, Ryctberg:
Dcn sistc A1.ena.ren, EIin Wägner: Norrtullsiigan.
Av kvitto frå.n !-olkets hus gcnom J. Bengtsson framgiir *tt g sa.m=
nra.ntr-iidt-.n trällits där utövcr clet lronslil-.ucrancle. Hos X{erll<trsla Skii,rrc lradc inköpts b<ih och papper för 4kr. b0 örer.
Bibliotcka.ricr har va.r'it snickare Johan Beng.l sson, bygg.mä.star..
Å,clcrs Jönsson, handr. Ernir tr'lvgarc, va.gnma.kare carl .Iönsso,,
s.icka.rc Arthu. wcrncrsson, Margit persson, samt ma.srririst ,.ror:l
Lai'ssorr tills bibliolokct 1g48 övcrlä.mnaries till l{örb.y liö}ring. I_rä
omf a,tl.iLdc bibliotcl<r:1. 436 Lrancl. sista tilt
bihliott:}<ct. i:r.liallna. lanrlsl.irrgs_
rrr:ir slatsa,nslag utg.jord<: 274 kr. Vd.rdcl. var 2000 hr..
Dcn första. a,nsökn, om kc,mm.n.a,lt birlra.g tiri vcri<samrrct., irrlämnar-les dcn l0/9 1926 mcd begära.n al.t för 1g2T or:håra I00
kr.. tilr irvdelningens bildningsvr:rksamirct- samtiriigi. s,r, ansla g 'Irr-,vil.i;is ri
l sr.r.
ftrllmäktigc .evisor ;r,t.t granska. verksamhcteu. Av ciessa i,rnclrar ch,r..
Iirrte.ist Mariril.z Nilsson rrppci.a,gc1. den lä,ngsl.a. l.id.n. Nrrvat.a,ndc iir.
I{arl Bjärncryd.
Vcrltsa.mheten har som sä nränga, ;r.nclr.a, haft uPI_ o.h ncdgangr;_
ircriodcr mcn hihiiotckr..l. h*r uncler heia. tirlen varit clcn samm,rnhållande lärrhen. Tyvärr är iirtr-. a.rkiveL fullstänrligl. så. a,1i Lrppgiftcr
om
Itruser under ä,r'en kan lärnna,s i sin hclhet.
l)en äldst.a bevaraclc cirkelra.prpr,rrten iir rrar.r:r.acr rr3
lg27 o<.lr
rlagter:knad a,v Itrmil lrr.\rgarc. Av d.rrs*rnma Irarngär at1..juli
cirkcrn harr.
n;r 37, ett n:r'som vi secla.n fåil. hchå.lra intills föregående å.r då nrrrnreringens-ansvälinin.g,öclvändiggjorclc ctt,ytt s1,stern. Ämner
vir.r.
korrmunalkunskap. de inkiipta höckerna beta,ladcs mc<{ ,37:h0.
L.i.l<ll=
sammantr'ädena höllos i medlcmma.rnas irem.
På 1930-ta,let ä,r clet SDUI{ som ha.r.cje ficsta, cir.klarna.
Ca,rl ^lijrrs
son är då cirkelledarc or:i'r ä,mnena ä,ro: Kommri,alkunskali,
Anr_atiirteater, l-ar:kföreningsk,nskap, Organisationsku,skap, Räk;in;,
ivon
ska språket. Avderninge,s orcrf. var e'r. rapporten 12i5 rgs2
v. G.rnciström med olof svensson som sekr. och cärr Jönsson kassör. g
före'.
8
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Från övre raden räknat: Olof Svensson, Gerh. Cederqvist, G. Ljung_
kvist, Sven PåIsson, J. O. Andersson, Fritz Bengtsson, Ester Åkesson,
JoeI Larsson, Gösta iloha,nsson och Anders Gusta,fsson.

jJ76 mt:dlcmmiir. stra.x

förc andrer vä.rklskrigct .1g3g är ingt'n niimnvärd vcrksamhet igäng.
1941 pä höstcn upptogs studieverksamheten på NTO-initizrtiv och
ctt par cirklar av bl. a. nykterhetsbetonat innehåll tillkom.
Den 27i8 1943 kallade ABF alla folkbildningsintresserade i Hörby
till mötc å kaf6 svea för att diskutera förhällandena i Hörby. Till
sammanträdct hade infunnit sig representanter för ABF, NTO, IOGT,
FPU, SLU samt som representanter för skoimyndigheterna komministcr K--E. Braunstei, för folkskolan, och rektor Ternblad för samrealsk<llan. Mötct cnade sig om ctt arbetsprogram för samarbeta,nde
Bildningsförb*ndet, vilkct ocl< följdes ].g4} *44, 7944-45. De ämnen
som dä var å prograrlm.ct var: svenska spräket i tal och skrift, tyska,
och engclska., svensk socia.lpolitik, espera.nto, sammanträdesteknik,
.io.dbr.ksspörsmå1. som lärare t.jä.nstgjordc dä hl. a,. snnja Nilsson,
Margit Brrrhu, G" s.iödin. Titlsl*l.ningon v,rr synncrligcn ta,lrik, så,h.rnrl;r delt«rg c1.1, hrrnr^lrat;,r,1 ll.rsonr,:r i rle olika. kurscrna. ä. västra skola.n.
llcrr 25 sr:pl.t'mbcr 11)4h heslöt ARF:s a,rbctsutskott al.t mr:rt anledning av den pä llernhlacls initia.tiv nvslarta.rle vrkesskolan att ans.
sa.mvcrkanrl. Bildrringsförbrrndr.t i Hörhy r-.i längJre: lra.rir. nä.Earn rrpp=
Sifl. då dctr givit rrpphov till yrkersskolan. I)ct galtac nrr att gorrrro
Iokall5..rrrrrg stirnrrlerr;r sttrclieinl.rr:ssel inonr samhä.ltets artreiareor:ga"r,
nisa.tioncr och fä igäng cirkta.r i sädana ämncn som fackföreningsfolkct och andra hordc va,ra intresser.a.cle a.v.

I}r försl.a, .v arbetsutsk.ttel., G. Cecterquist, G. Lj,ngqvist, Jor.:l
Larsson och sven Pålsson .rrlnadc kurserna. rrpptog cn i Kommunall<rrnska,lr (10 delt.), crr bokföring (6 rtelt.), tre i Engelska (1g
delt),
en i svenska (8 dclt.), c, i tyska, (14 rtelt.), in.lles 56 dcttagarc,
vilket.
jtr tyrtligt visade på der. herättigacle i det fria, och rrivilri[a folkbild-

rrir.rgsarbetets arhetsformer. vårtermincn 1g46,pptog*en föreläs,ingsserie av dr Rumer om
"yrkessj'kd.ma.r mccr iJ förcrlragskväila.r.
I)essrrtom på.gick de förenämnda,
kurserna.
Beh,vr,'t a,v en ny loka,rförening växte sig a.llt sta,rkar.tr .c:rr clen 22

a*g,sti 1946

sammanträder på förenämnda arbetsutskotts förslag
för sex föreningar med 27T medlemmar och återupp'epresentanter
ta,ger lokalförcningen srim såda.n och den crhöit då clet gamla u*m-

rct

32.

f)en nya styrelsen och revisorer fick förjande utseende: ordf. J. o.
Andersson, sel<r. Fritz Bengtsson, kassör Joer Larsson, samt G. cederquist och sven Pålsson, med Anders Gustavsson och Ester Åkesson
som ersättare. Revisorer: olof svensson och rvar Håkansson med Edvin Lindholm och Hans Svensson som ersättare.
10

Gossmusikkårens medlemma,r jämte ledaren.

GOSSOBKESTERN BILDAS

I sept. 1947 kom tanken på att här i Hörby genom ABF,-bilda en
gossorkester. Tanken vann genklang och redan den 1 okt.
kunde den
tillsatta styrelsen underteckna etf kontrakt med musikfanjunkare
Hjelm från Malmö och därmed var början gjord. sedan garrae aet ati
få ihop- instrument och pengar och dei var inte titet säm behövdes,
men offerviljän och intresset var stort. tr'rån början kalkylerades rned
utgifter för ledare 77s kr. per månad. rnkomster: Elevavgifter g0 L;.

och understödsföreningen 50 kr., ABF och bidrag från-kommunen

skulle så täcka det andra.
Den 4 nov. hölls den första lektionen med gossarna.
Kommunalnämnden föreslog oss att kommunen skulle bevilja 8.000
kr. i bidrag till inköp av instrument som sedan skulle ,u", fo**.rnens" Kommunalfullmäktige beviljade dock endast det av oss från
börja:r begärda anslaget 4b0 kr. prus ett senare tilläggsansrag
uoiso t
På grund av vissa omständigheter aVgick trerr frJem ae"n i
:*rruri".
1948 och efterträddes samma månad av musikstyäkJ'unkaren -tt,, g.o

B' svensson, vilken sedan dess på ett förtjänstfullt sätt lett musikövningarna oeh kåren. En stor förder har varit att vi från början

ll

PAGANINI SPELAR
:

Till

110-årsminnet

åv mästarens död

Vad sldr vtil på, hur tir det mecl mig fatt,
kdnner, hur det töper kalta ktirar
lrings rltggen *- tir det spöken eller tkjror,
som driva ofog, spelo mig ett spratt?

jog

Nyss hördes

grdt, nu ldter tlet san skratt,

och sd musik jag hör, som rör tiil tårar,
tin sjunger nciktergalen som tle vårar,
ctå jag on kcirlek drömcle varje natt . . .

Nu hör jag, det rir nrcinniskornas sdng
om glridjen, som cir kort, om sargen ldng,
jog röster hör, som jubla och som snyfta,
och Paganirti ser jag strdken lyfta

till strcingasmek, till clans ach jubelstrtrdng
emellon gltidjens berg och sorgens ktyfta .

.

}.R.\ZIIi

haft kontakt med förärdra.na treis genom de k. '!-örärcrramötena
samt med dess ,tsedda representanter, vilka s.varit handl.

Gnnnerr
Mörck och inspektör Eric Åhgren.
Musiks_ektionens styrelse*har varit Sigfrid
Lindstr.öm,
*oT-o* Gust' Ljungqvist. Tilr uppbörclsiran för 194g/50 Algot .Iönshar var.it .tsedd Gunnar Nilsson.
Tili ABF i Hörby äro 661 me*emmar, r'epresenterånde r3
.
tioner, anslutna. Antalet stucriecirkrar' ,u. ui.t vårterminens .rganisaslut. rg50
23-.med ett deltagareantal av 261 eller i genomsnitt
1l
medl.
I)et ekon.miska stödet från köpingen äh la,dskö*mrinen
att kursavgifterna har. kunnat tråttas taga för. delta.ga.rnit, h:rr.g..ir»r.t
Så långt det "historiska,, arkivets intresse.
Vi vill och kan med allas förenade hjälp nå ännu längrt_.
inte bara att kunskap är makt utan: L i^l dning är mot målet:

lycka.

TH\'(lti\l\(iFl\ rv bolit:n lirr Pri glrrrrrl lrr' lrriirlsliarr ri t rclir.ri.t rrrrrli,r iiri,ts rn,riir.tr,,
1ördröjts l iis ig{llrolll stutlieprogrunrr)ieu gerlilsl or.lr lrrnriil [)ig.s.r,
llitj' rlrlt:r*are,

lc

./)in (riti_d
I
'
Ii

oår. fururutid.

När höstmånade, kommer lägger uteidrotten
upp och det är då tilrfälte för idrottsmännen att föäjupa -ir"
i.,r*r,äi.ir
, a" ämne, tre
praktiskt utöva att lära känna ia"ott.r,
r"a" ,,lr.rä en sida. Det ä.
sig i praktiskt föreningsar.bete så att
:ckså nödvändigt att a"
d"
"r.å1.
ej stå rrämnrande rör a"
orir.o-rppär,';;;;', iä.."i"*.,,rer. L,ör.arL
r.'31deltagarea,ntar,
Tån bidraga t,r detta o.J.r, ,i, under. förutsätining av t,rräckligt
under höstterminen 1g50 o.n ,arri"r-inen
tgbl en
serie föredrag och diskussioner över följande
1) rdrotfen förr och n,; 2) probrern ito* ämnen:
fotborl;3)Itirot.ten och stjärnkurt'ren. proffs utt"r u*utoro"l,-rl'
"u**ku-",ucre. korpora_
tionsidrotten någonting för svenska folket
.,it*r st a,tar. ,len,a idr'ttsvelfllmtret öv.iga, forkrörerser.? ?5)CrÅ;
Ä;;;;.;;
rorkr.ör.ersr,
ldrt-rtt och folkbiltt,irrg; 6)-vati gör. Hörb.y
"" lrarntiden.J
l,;, la.oit"o t-,ch
T) l-ritt rrr hjär.tat Läkarerrs svn" pe idrotte;
,,ilrrgiuouvrp,,r,r.t.
irmr'ran
l-cireläsningarna beår.ives gruppst.rrdier
orn r)lika id.ottsär:rr-

nen eilligt förefintliga strrdieplaner..
Lokale. ,tlh dagar' meddeläs så snar't
arrdr"a intressera.tre fått medcielantJe
erm

vi

I'r.ån itlrr-rttsIör.erri,gar.<.rcir

til virker. vi här.med inbjuda.
ser'iekorl. gällancle 1lör alla för'eläsningarna.
ber.äknrs
""" tili .1 lrr..rnr,.,
s''i11 i.iv ir,rril.tsr'ii,eni.ga.ne k*,
rekvirer.is från ,ru*
crelt.aga.ntre,

t,iiltt I N1r,. ri,tili,LÄSNIN' A.ItN Å ()cIt
tr( )h rrl N !
I)e a.v Ilör,el ä s ni n gs f ör.e nin ge
n
arrordnade
för,eläsning._
ar'na böra urppmärksammas åv ara
t,i
ABtr,
a,srutna
metlremrnar.
Årskort fill föreräsningsföreningn, t.rtittisr.rrtle
till besök å ara an"
lrost:rr.btntt tr" trrlnnur,. K.r.r l<u erhrilrrr^s
ge_
:;.#Tåi:"eläsning:ir.n:r
(i

Låna och läs böcker genom F,olkbibtioteket
å Kommunaloppet tisdagar
fr'edagar rs- -zi och tor.stiagar kr. 1rlii.
'*set ni ha någon b.a.ch
bok ro* Ni vilt skänka rilt bihtioteket sri
l!:]1"
tar
bibliotekarien gärna emot
den.

I

I

Vi startade under tr'ritz Bengtssons bibriotckarietid
en insamli'g
Jör'att

få meder att med konstvlrk pryaa rirroteket.
stöd clenna insarrrling med en liten gåva. Det kanske kan
bli niigon ro* g.r-o, radelsedagsgåva till denl
OBS./ Den po/ilisho neu{nolitelen ör inle

senot i e/|er oi/hen oft'ischloolo uo. or,,aiin". ontl-e or ui/ken !it/ning ui onnonl)al iir den meddc/otlo insikten
i ömnel som rjn ooqöronde ! Del/og sitit,
iiiiui ' och bi/da din egen uppfot/ning I
beno,

t3

iiil

