16 / Emmaboda

Redaktion:
E-post:

Kulturskolan får
proffsworkshop
Emmaboda får fint
musikbesök i dag tisdag.
Brassbandet Swing Sling
Brass har en workshop
med kulturskolan - sedan
en konsert på kvällen.
EMMABODA. Swing Sling

Brass är på turné i städer
som Stockholm, Malmö
och Köpenhamn. Johansfors Musikkår har nu sett
till att det också blir ett
rejält stopp i Emmaboda.
– Det är en fantastisk
bokning med tanke på att
de i vanliga fall bara uppträder på större arenor.
Detta är en praktchans för
alla musikintresserade i
trakten, inte minst för våra
ungdomar och musikkårsmedlemmar, säger Håkan

Karlsson, ordförande
Johansfors Musikkår.

i

Swing Sling Brass består
av sju proffsmusiker som
kallar sig själva för bleckhuliganer när de framträder. Musikerna har spelat
med bland annat James
Lasts Orchestra, Kungliga
Filharmoniska Orkestern i
Stockholm och Glenn Miller Orchestra Scandinavia.
Musiken spänner över i
stort sett alla genrer.
I eftermiddag hålls en
workshop för Kulturskolans elever. Till den är
också musiker från närliggande musikkårer välkomna. Och i kväll ges en
konsert i Folkets hus.
Jan Stenqvist

Gemenskap på Mikaelsgården
Lindås. På tisdag blir det familjedag på eftermiddagen i
Mikaelsgården i Lindås. Arrangemanget kallas för Messy
Church.
–Det är ju fettisdagen och hela familjer är välkomna.
Det blir sång och pyssel och det hela bygger på gemenskap i ett lättsamt sammanhang, säger Fredrika Jirle,
pedagog inom Svenska kyrkan.

IDAG!!!!!
Tisdagsträff

Tisdag 17 februari 14.00
i Emmaboda församlingshem
Sonny Berg berättar och
visar MC-bilder.
Kaffeservering,
andakt, lotterier.
Varmt välkomna!

barometern-OT
tisdag 17 februari 2015

Peter Lejon 0471–313 92
namn.efternamn@barometern.se

Hantverkare bidrog
med 18 000 till hiv
● ●En grupp hantverkare bestämde sig för att bidra till välgören-

hetsprojektet Musikhjälpen. I fredags gjorde de ett dagsverke och fick in 18 000 kronor till kampen mot hiv.
EMMABODA. – Det var från
början bara en idé om att
stötta ett bra projekt, att
kunna hjälpa till på något
sätt. Och då blev det Musikhjälpen, säger initiativtagaren Pontus Hjalmarsson
som till vardags är snickare
hos Byggnadsfirma Bo
Sunesson.

Han frågade bland bekanta
och kollegor, och fick snabbt
med sig tre snickarkollegor,
tre rörmontörer och en elektriker. Idén var att bidra med
ett dagsverke till Musikhjälpens projekt.
– Vi skänkte bort oss själva,
kan man säga; vi lade ut våra
tjänster på en auktionssajt
som Musikhjälpen använder
för den här saken.
– Det kom in lite anbud,

”Vi skänkte bort oss
själva, kan man säga;
vi lade ut våra tjänster
på en auktionssajt
som Musikhjälpen
använder för den här
saken.”
Pontus Hjalmarsson
Snickare och initiativtagare

men när vi tittade närmare
på det så tyckte vi att det var
för snålt. Så vi hittade en
annan lösning, säger Pontus
Hjalmarsson.

Lösningen fanns på nära
håll. Pontus Hjalmarsson är
delägare i ett nybildat fastighetsbolag, Karl-Oskar Fastighetsaktiebolag, med ett
flerbostadshus i Vissefjärda.
Där fanns ett renoveringsbehov.
– Det kom perfekt i tid; vi
håller på med renovering
och behövde såväl rörmontörer som elektriker till arbeten där – så det blev att vi
köpte tjänsterna av oss
själva.
– Summan blev till slut
18 000 kronor till Musikhjälpen. Vårt initiativ blev upp-

märksammat av organisationen, så det var kul, säger
Pontus Hjalmarsson.

Han utesluter inte att initiativet återkommer till ett annat
tillfälle.
– Nej, det är inte omöjligt.
Den här gången var vi sju
hantverkare. Till en annan
gång kanske vi kan bli fler,
säger han.
Musikhjälpen har sänts
årligen veckan före jul sedan
2008.
Syftet är att samla in
pengar till ett projekt. 2014
var temat: Hjälp oss att
stoppa spridningen av hiv.
TEXT

Jan Stenqvist
jan.stenqvist
@barometern.se
0481-427 45

Utsatt för brott?
Vill du ha råd och stöd?
Ring oss: 0480-880 85
eller 0200-21 20 19

Emmaboda församling

SÖDRA KALMAR LÄN

KOMMUNLEDNINGEN FLYTTAR
TILL TILLFÄLLIGA LOKALER
Kommunledningskontorets kontor inklusive
reception/växel flyttar till tillfälliga lokaler i
Lindås under en tid då en renovering ska göras av
ordinarie lokaler.
När: 11 februari till 15 augusti
Postadress:

Emmaboda kommun, Box 54, 361 21 Emmaboda
Ny besöksadress:

EMMABODA I VÅR A HJÄRTAN

Flygtvägen 6, 361 42 Lindås.
Telefon: Växel 0471- 24 90 00 Fax: 0471-24 90 19
Under perioden finns ingen reception i kommunhuset.
Det är därför viktigt att innan besök ha bokat tid med
handläggare/tjänsteman.

Lindås skolas barnkör under ledning av Diana Idensjö-Hagel, och för pianokompet stod läraren Tanja Ojaniemi.

Foto: Peter Lejon

Telefonnummer till förvaltningar/avdelningar:
Emmaboda kommuns växel tel. 0471-24 90 00
Bildningsförvaltningen tel. 0471-24 92 17
Bygg- och Miljö avdelningen tel. 0471-24 90 76
Kommunledningskontoret tel. 0471-24 90 00
Kulturavdelningen tel. 0471-24 92 23
Socialförvaltningen tel. 0471-24 94 28
Tekniska förvaltningen tel. 0471- 24 90 70

Barnkör gjorde succé på Hjärtegalan

Under renoveringen är ingången vid
Järnvägsgatan stängd. Besökare
hänvisas till ingången vid Rådhusgatan.

Lindås. Emmabodadagen,

Emmaboda kommun www.emmaboda.se 0471-24 90 00

Lindås skolas barnkör
gjorde stor lycka på Hjärtegalan i lördags.
som alltid infaller på Alla
hjärtans dag, firades i år i
Lindås
folkets.
Lindås

musikkår stod för en hel del
av underhållningen.

Det gjorde även Peter Elmberg och hans kolleger i
musikalen Hemstannarna,
och Lindås barnkör gjorde
ett, för en barnkör, alls inte

traditionellt framträdande.
Kören leds av pedagogen,
tillika musikern och författaren Diana Idensjö-Hagel
som är verksam på Lindås
skola.
–Vi har väldigt roligt i
kören och den är mycket lätt

att leda, säger körledaren.
Kören framförde bland
annat en egen sång och ett
utdrag ur texten lyder:
”Vi är barn från Lindås
skola. Vi är schyssta, vi är
coola.”
Peter Lejon

