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Johansfors musikkår 
framför sin vårkonsert 
på annandagen till för-
mån för cancersjuka.

AlgutsbodA. Konserten 
på annandagen är förlagd 
till Algutsboda kyrka och 
intäkterna från den går oav-
kortat till cancervården i 
Kalmar län.

Konserten markerar även 

musikkårens 100-årsjubi-
leum eftersom kårens första 
upplaga bildades 1914 vid 
Johansfors glasbruk.

bättre behandlingstid
– Det känns bra att vi på 
detta sätt kan bidra till att 
de  som drabbas får en 
bättre behandlingstid, 
säger kårens ordförande 
Håkan Karlsson.

En representant från 
onkologen på länssjukhuset 
i Kalmar kommer i sam-
band med konserten att 
berätta om deras verksam-
het och om vad pengarna 
ska användas till. 

gästartister
Två gästartister deltar; den 
unge dragspelaren Malte 
Gunnarsson från Långasjö 

och sångaren Donald Hum-
mel, Emmaboda.

– Alla medverkande musi-
ker och solister ställer upp 
helt utan ersättning, och 
Emmaboda pastorat har 
välvilligt lånat ut Alguts-
boda kyrka, så varje krona 
går till ändamålet, säger 
Håkan Karlsson. 

Peter Lejon

Musikkår stödjer cancervård

Johansfors musikkår spelar 
i Algutsboda kyrka.

Foto: PRessbIld 

den välkände författa-
ren lasse berg kommer 
till biblioteket på 
världsbokdagen.

EmmAbodA. Världsbok-
dagen infaller den 23 april 
och den här gången får 
Emmaboda bibliotek besök 
av Lasse Berg. Han har i 
många år utforskat männis-
kans innersta natur och har 
just avslutat sin bokserie 
om Kalahari-öknen. I den 
har han tagit pulsen på 

utvecklingen i världen 
under den senaste halv-
seklet.

Frågor som Lasse Berg 
kommer att resonera kring 
på biblioteket är exempel-
vis: Vilken är egentligen 
människans natur och hur 
ser det liv ut som evolutio-
nen anpassat oss för? Och 
hur skall människan leva 
för att få frid med sitt inre – 
är det nya livet hållbart?

Peter Lejon

Välkänd författare 
gästar biblioteket

För mer info och bokning 
0471 - 489 50 

www.emmabodafolketshus.se
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Entré 180:- 

VUXENUTBILDNINGEN  
I EMMABODA KOMMUN
Vilhelm Mobergsgymnasiets vuxenutbildning erbjuder 
industriteknisk utbildning med inriktning mot skärande 
bearbetning, CNC teknik och svetsning, under tiden 
19 augusti 2014 - 6 november 2015, 50 veckor.

Förkunskapskrav: Gymnasiebetyg Svenska A/1, 
Matematik A/1 och Engelska A/5 med minst 
betyget G/ E. Gärna arbetslivserfarenhet från industri.

För vidare information och intresseanmälan kontakta 
Vuxenutbildningen Emmaboda kommun, 
tel. 0471-24 9302 eller 0471-24 9303.

Välkommen med anmälan senast 13 juni 2014.

lindås. Företag och fack-
liga parter vid Xylem har 
tecknat ett lokalt kollektiv-
avtal som gäller visstids-
anställning av elever från 
Vilhelm Mobergsgymna-
siets industriprograms 
avgångsklass.

minst sex månader
– Industriprogrammet är en 
viktig rekryteringsbas till 
våra processer inom 
el motortillverkning, gjut-
ning, bearbetning och mon-
tering. Genom det här avta-
let erbjuds studenter som 
genomfört studierna med 
godkända betyg en visstids-
anställning på minst sex 
månader efter avslutade 
studier, säger Lars-Göran 
Nilsson, platschef på Xylem 
i Lindås och fortsätter:

– Vi ser ett behov av att 
rekrytera kvalificerad per-
sonal till våra tillverknings-
avsnitt under de kommande 

åren och vill med avtalet 
markera vilken viktig rekry-
teringsbas elever från 
 Vilhelm Mobergs gymna-
siets industriprogram är för 
företaget. 

På Vilhelm Mobergsgym-
nasiet är detta en positiv 
nyhet.

– Det är en fin möjlighet 
för våra elever och även för 
vår utbildning, säger Claes 
Petersson, rektor för indu-
striprogrammet.

Gymnasiet har medver-
kat i diskussionerna som lett 
fram till Xylems beslut.

– Det här tangerar en väd-
jan från Industrirådet till 
landets kommuner. Vi på 
industriprogrammet skulle 
ha alla förutsättningar att 
växa eftersom industriföre-
tagen gärna ser att det utbil-
das många fler inom indu-
striyrken för att säkra fram-
tiden, säger Ulf Nilsson, 
gymnasiets rektor.

Allt färre sökande
Årligen avslutar 2 000 gym-
nasister i landet utbildning 
inom industriarbete.

– Enligt Industrirådet 

skulle det behövas 8 000. 
Samtidigt söker allt färre 
elever till industriutbild-
ningar. Tyvärr lockar yrkes-
utbildningarna allt färre, så 
vi måste bli bättre på mark-
nadsföring, säger Ulf Nils-
son.

Erfarenhet och referens
Sex månaders arbete garan-
teras.

– Sedan får man ju se hur 
det ser ut, men hur som 
helst ger det erfarenhet och 
Xylem är en god referens, 
säger Claes Petersson.

Till hösten finns det 16 
platser att söka på industri-
programmet, alltså samma 
antal som på senare år.

●● Alla avgångselever som får godkända betyg på 
industriprogrammet har jobb på Xylem i minst ett 
halvår efter skolan.

Ungdomar får 
jobb på Xylem

”Vi på industri-
programmet 
skulle ha alla 
förutsättningar 
att växa efter-
som industrifö-
retagen gärna 
ser att det 
utbildas många 
fler inom indu-
striyrken för 
att säkra fram-
tiden.”
Ulf Nilsson, rektor

tipspromenad. 54 personer gick emmabodakorpens tipspro-
menad från boulehuset. en sidovinst gick till Kent strandberg. 
Rätt rad: 21X XX1 2X2 12X. Rätta svar: 1) Henry dunant, 2) 
Cirka 188,  3) Kupan, 4)  Fyra,  5) Filippinerna,  6) Holland, 7) 
Henry,  8) eva von oelrreich,  9) emmaboda församlingshem, 
10) Rött kors på vit botten,  11) 150 år,  12) stockholm. skilje-
uppgift: 947. tipsvinnare: ove svensson, 11 rätt (842),  
Rolf Karlsson, 10, och Mattias Andersson, 10.
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 nNoterat
Pro-möte. boda Glasbruks PRo-förening har haft månads-
möte. Inbjudna var Algutsboda PRo. Inbjudan förelåg från Örsjö 
PRo till den 26 maj. Nästa möte är den 15 maj då blir det sill-
buffé. Mötet avslutades med kaffe, smörgås och kaka samt 
dragning på lotterier. För trevlig underhållning svarade Roland 
Vigersved med dragspel och roliga historier.

bowling. emmaboda Korpens bowlingserie för våren är slut-
spelad: 1. b-laget 25 p., 2. deloitte 20 p, 3. 56+, 18 p., 4. Över-
tid, 18 poäng, 5. Klotrullarna, 17 p., 6. team skeptiska, 16 p., 7. 
Anonyma bowlare, 14 poäng, 8. bosna,14 p., 9. Jumbo, 11 p., 
10. Gökboet, 11 p., 11. bK Rännan, 7 p., 13. Gröngölingarna, 5 
p., 14. team svea, 4 p., 15. Käglorna 2 poäng.

UtStÄLLnInG
monicas mingel: 8/3-11/5 
Retrospektiv utställning där 
Monica backströms konst-
närskap belyses av olika 
personer som hon har sam- 
verkat med. the Glass Fac-
tory, storg. 5, boda Glasbruk.
Ur samlingarna: 22/3-
20/4 en utställning med 
nyförvärv från Åfors glas-
bruk. storg. 5, boda Glas-
bruk.
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