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KRISTIANSTAD
Torsdag 5 juni
● 9-11.30 Arbetsdagar på Anders
Håkansgården.
● 18-21 Aktivitetsdagar på Vingården i Åhus.
Fredag 6 juni
● 7 Gökotta på Tosteberga ängar, samling vid parkeringen Tosteberga ängar.
● 8 Linnérundan, samling vid
Kanalhuset (bakom järnvägsstationen).
● 9.30-11 Tipsrunda på Nationaldagen, samling vid KFF's klubbstuga.
● 13.30 Nationaldagsfirande på
Stora Torg och Tivoliparken.
● 13-16 Nationaldagsfirande i
Hembygdsparken i Degeberga.
● 13.30 Nationaldagsfirande i
Åhus med samling på parkeringen vid vandrarhemmet.
● 21 Nattens ljud med samåkning från Sommarlust i Kristianstad.
Lördag 7 juni
● 9-13 Lions loppmarknad i
Åhus på Fyrvaktaregatan (vid
Sportwagen).

... På gång

4 juni 2008

l o k a lt i d n i n g e n
12.30-17.30 Matvandringar
norr om Brösarps backar, föranmälan och avgift.
●

Söndag 8 juni
● 5 Vandring vid Egeside med
samling vid dammen en bit in på
Ängagårdsvägen.
Måndag 9 juni
● 18.30 Utejympa i Tivoliparken
Kristianstad.
Tisdag 10 juni
● 18 30 Utejympa i stugbyn i Degeberga.
Onsdag 11 juni
● 18.30 Utejympa i Tivoliparken
Kristianstad.
Torsdag 12 juni
● 9-11.30 Arbetsdagar på Anders
Håkansgården.
● 18-21 Aktivitetsdagar på Vingården i Åhus.
● 18.30 Utejympa på Kantarellen
i Åhus.
● 19 Musikaliskt Strandhugg
och RUM-festival i Tivoliparken.
Fredag 13 juni
● 13 Auktion på Kristianstad
Auktionsverk.
● 19 Folkmusikkonsert i Degeberga kyrka, avgift.

Missa inte...
...Allsångskvällen på Bäckaskog slott onsdagen den
18 juni klockan 18.30, avgift.
Lördag 14 juni
● 9 Auktion på Kristianstad Auktionsverk.
● 9-15 Aktivitetsdagar på Vingården i Åhus.
● 9-13 Lions loppmarknad i
Åhus på Fyrvaktaregatan (vid
Sportwagen).
● 12.30-18.30 Matvandringar
norr om Brösarps backar, föranmälan och avgift.
● 14-17 Öppet hus på Anders Håkansgården.
● 15 Psalmer, sånger och visor i
sommartid i 1860-tals kapellet i
Perstorp mellan Arkelstorp och
Vånga.
● 19 Sommarfest på Ovesholms
slott, avgift.
Söndag 15 juni
● 10 De vilda blommornas dag

vid Mosslunda, samåkning från
C4-skolan.
● 10 Friluftsgudstjänst vid Blåherremölla kvarn.
● 12.30-17.30 Matvandringar
norr om Brösarps backar, föranmälan och avgift.
● 15 Kristianstad Storband spelar i Ekestads Folkets Park, avgift.
● 18.30 Utejympa på Kantarellen
i Åhus.
Måndag 16 juni
● 18.30 Utejympa i Tivoliparken.
Tisdag 17 juni
● 18.30 Utejympa i Stugbyn, Degeberga.
Onsdag 18 juni
● 18.30 Allsångskväll på Bäckaskog slott, avgift.
● 18.30 Utejympa i Tivoliparken.

UTSTÄLLNING
Artillerimuseumet har öppet
tisdagar kl 13-15.
● Gith Hansson ställer ut foto på
Studiefrämjandet. 28/4-12/6.
Mån-tors: 10-17.
● ”Ur fotoalbumet – bilden berättar” i Hembygdsparken, Degeberga. 18/5-22/6. Mån-fre: 11-16.

●

”Från bondhustruns gömmor”
på Gärds Härads Hembygdsförening, Degeberga. 18/5-22/6.
Mån-fre: 11-16.
● ”Till det enkla – Ingrid Dessau” på Regionsmuseet. 18/510/8. Tis-sön: 12-17.
● Maria Theresia Lynch ställer ut
på plan3. 24/5-7/6. Tors: 17-20,
fre, lör: 14-17.
● Esko Männikkö: Cocktail 19902007 – utställning på Kristianstad Konsthall. 14/6-5/10. Månsön: 12-17.

●

ÖVRIGT
● Miljövänlig vardag – temavecka på medborgarkontoret.
2/6-5/6. Mån, ons: 11-14, tis,
tors: 12-15.
● Nationaldagsfestival med tivoli och mängder av aktiviteter i Tollarp. 6/6-8/6. Fre: 13, lör: 11, sön:
11-17.
● Internationella Musikfestivalen i Kristianstad 12/6-15/6.
● Kristianstad Boulefestival
2008 på Wendesvallen N. Åsum.
14-6-15/6.
● Spelmansstämma i Degeberga
Hembygdspark. 13/6-15/6.

BROMÖLLA
DAX ATT TÄNDA GRILLEN!

RoseGarden
Stor & härlig kvalitetsbuffé!
Mån-fre 11.30-14.30

HET!
NYSpännande
Lördagsbuffé
12.00-15.30
Kött-essens grillmix.

Mongolian Barbeque
Chinese & Thai Hotwok
Grilled Steak

Lamm, gris & kyckling grillas på plats.
Serveras med potatissallad eller potatisgratäng. sallad, brytbröd, aioli och
b e a r n a i s e i n g å r.

Varmt välkomna!

149:-

Östra Boulevarden 60
Tel. 044-21 21 65

/person (minst 20p)
Vi s k r ä d d a r s y r g ä r n a g r i l l - b u f f e e r
efter era önskemål, ring för offert.

www.restaurangrosegarden.se

044-102910 www.kott-essen.se

Torsdag 12 juni
● 17 Sommarkväll vid Strandängsbadet, samling vid Ivösjön.
Lördag 14 juni
● Böcker och tidningar till salu
på biblioteket.
Söndag 15 juni
● 10-15 Florans Dag, Sam Skällberg leder oss på en botanisk
vandring vid Branthalla, samling
vid grusplanen söder om skjutbanan.
Onsdag 18 juni
● 15 Grillfest vid boulebanan i
Nymölla.

UTSTÄLLNINGAR
● Iföverkens Industrimuseum visar verk av Stig Carlsson. 25/56/7. Vernissage 25 maj kl 14.

Mingel
i Kristianstad

Fredag 6 juni
● 8-10 Ivösjön Runt, start vid Tianshallen, avgift.
● 16 Workshop om Bön, samling
på IFÖ-torg.
Lördag 7 juni
● 10-13 Loppis i Näsum på Idrottsplatsen.
● 16 Bodils minicirkus på utedansbanan i Folkets Park.

ÖVRIGT
● Föräldrakvällar på segerhuset
varje tisdag kl 16-20.
● Koppla av med keramik hos
Lotta på stationen, tors-fre: 11-17,
lör: 10-15, avgift.
● Luftgevärsskytte varje tisdag
och torsdag kl 17-20.

Nikky och Geiser hängde
i baren på GRAND

I samarbete med

Missa inte...
...Bodils minicirkus på
utedansbanan i Folkets
Park lördagen den 7 juni
klockan 16.

Erika Hanssons singel toppar flera listor.
Foto: Paola Nordgren

Hallå där..
...Erika Hansson
Åhustjejen Erika Hansson, 14
år, fortsätter att toppa allt fler
musiklistor på radiokanaler
runt om i Sverige och Finland.
Och hennes singel har fått
fina recensioner av bland annat Michael Nystås på Aftonbladet.
Det fortsätter att gå bra
för din singel, hur känns
det?
– Det känns jättebra. Jag
hade verkligen inte väntat
mig att det skulle gå såhär
bra för jag vet att det är en
svår bransch jag gett mig in i.
Du har tagit en plats på flera topplistor, berätta.
– Ja, just nu ligger jag på
Vegalistan i Finland vilket
motsvarar Svensktoppen här
hemma i Sverige. Och så ligger jag just nu femma på Musikpoolen i Malmö och på
andra plats på Radio Haninge.
Har det här öppnat nya
dörrar för dig som artist?
– Man har ju fått ett namn
på de här radiokanalerna och
så har jag intervjuats både på
radio och i tv.
Finns det några planer på
att släppa en skiva nu?
– Vi har pratat lite löst om
det men det är inget bestämt.
Var kan man köpa din
singel?
– Än så länge bara på min
hemsida och det är inte säkert att den kommer ut i butikerna.
Har du sommaren fullbokat av uppdrag?
– Inte helt men jag ska
sjunga på några dop och
bröllop och så ska jag vara
med på en festival och runt
midsommar ska jag göra en
intervju för radio igen.
Det låter ju bra. Lycka till
med allt.

Paola
Nordgren
paola.nordgren@lokaltidningen.se

Charlotte besökte även
hon GRAND

Malin och Linda hade
också hittat till BANKEN

Tessan med Hannah
kramades på GRAND

Wendel och Lyberg på
NÖJESMAGASINET

Öppet 24 maj - 24 augusti 2008
24 maj - 20 juni kl.10-18 • 21 juni - 24 aug kl.10-19

Kalle Dahlin med vän
besökte BANKEN

Ariel spände sina
muskler på GRAND

Emma softade med drink
i handen på BANKEN

Lisette Varez var tillbaka
i stan
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