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Julmys ute på
landsbygden
RÖKE. Möt julen med ett
besök på Rökes traditionella julmarknad. På lördag
den 27 november klockan 13-17 bjuder byn in allmänheten till lite julmys.
I församlingshemmet serveras jultallrik till tonerna av Rökes skolorkester
som spelar under ledning
av Fredrik Karp. Följ sedan
marschallerna till sockenstugan där kaffe med hem-

bakat serveras. En liten
promenad för er till skyttepaviljongen där skytteföreningen grillar korv.
När magen är mättad kan
ni prova lyckan i de medverkandes lotterier och ta
del av de julbetonade hantverken. Nyhet för i år är en
tipspromenad med frågor
både i församlingshemmet, sockenstugan och
skyttepaviljongen.

Dags för
julmarknad

Busters liv
som teater

GAMMALDAGS. Den som
vill uppleva en riktigt gammaldags julmarknad ska
bege sig till Loshult den 27
november. Då utlovas en
gemytlig julmarknad i byn
med bland annat hantverk
och smide.

DRAMA. På lördag, den 27
november är det dockteater på
Osby kulturhus klockan 11.
Föreställningen som riktar sig till barn mellan fyra
och åtta år handlar om Buster Keatons uppväxtmiljö
och liv.

Välkommen till
R1 Trafikskola!
Ge bort en julklapp
som ger glädje hela livet!

VA SMART!! VÄLJ RÄTT!!

VÄLJ

Norge nästa för Bertil
Äljalts filmkändis tar en tripp till Oslo
KORTFILM. Från att varit

mjökbonde i Äljalt under
många år så har Bertil
Nilsson nu fått smak för
skådespelaryrket. Efter filmen ”Bertil, Gekås Tur &
Retur – en roadmovie” gör
han nu kortfilmsdebut.
– Bertil föreslog att vi skulle åka
till Oslo och göra en film. Eftersom vi gärna ville göra en till
film med Bertil så slog vi till,
säger Daniel Ingsten som tillsammans med Jonas Svensson
har regisserat och producerat
filmen ”Vilse i Oslo”.
– Vi tycker att Bertil Nilsson är en rolig karaktär som
är intelligent, social och har
mycket humor.

Hamna i skuggan
Daniel Ingsten från Helsingborg och Jonas Svensson
från Hässleholm som båda
är 29 år lärde känna varandra på en kockutbildning.
– Sedan dess har vi hängt
ihop. Gekåsfilmen kom till
efter ett besök på företaget
och en idé från Jonas att hans
morfar, Bertil Nilsson, skulle
vara med, säger Ingsten.
Gekåsfilmen om Bertil såldes i cirka 1 200 exemplar
och har inte visats på tv. De

IGEN. Bertil Nilsson, från Äljalt, som tidigare medverkat i en film om varuhuset Gekås gör nu
kortfilmsdebut.
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båda producenterna varvar
filmarbete med andra jobb.
– Man blir inte precis miljonär på att vara
dokumentärfilmare.

Hoppas på affär
Filmen ”Vilse i Oslo” som är
cirka trettio minuter lång
innehåller endast ett par
talade meningar.
– När vi tittade på vårt inspelade material så tyckte vi det
blev bättre utan prat. Bilderna får tala, säger Ingsten.

Filmen inleds med en animerad vinjett. Den har fyra
norska studenter från Högskolan i Hedmark gjort. Vinjetten har två huvudkaraktärer, Bertil Nilsson och hans
katt Svartepetter.
Tv i Sverige, Norge och
Danmark har fått var sitt
exemplar av filmen och de
båda regissörerna håller nu
tummarna för att det blir en
affär.
HELENE NORDGREN

IGEN. Bertil Nilsson, från
Äljalt, som tidigare medverkat
i en film om varuhuset Gekås
gör nu kortfilmsdebut.

helene.nordgren@lokaltidningen.se
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Anders vann fototävling

På frammarsch med miljöbilar

KLICK. Anders Emitslöf
vann en fototävling som
utlystes i samband med
Göingedagarna i år.
Syftet med tävlingen var att
hitta bilder till marknadsföringen av Östra Göinge. Tret-

MILJÖARBETE. Störst förbättring i andelen milöbilar
under året visar Östra Göinges kommun med en ökning
på 62,3 procentenheter ett
resultat av den inköpspolicy
som antogs redan i augusti
2008.
Det konstaterar MiljöfordonsDiagnosen 2010 som
är genomförd av Miljöfordon Syd i samarbete med

tio bidrag kom in till tävlingen
och första pris
var en
digitalkamera.
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VÄLKOMMEN NER TILL OSS PÅ R1-TRAFIKSKOLA!
Öppettider Måndag till Torsdag 8 - 17:30 Fredag 8- 14:30
Besök vår hemsida där får du mycket information: www.R1.se
0451-132 70 t Tredje Avenyn 13 t Hässleholm

KÖK

Farstorp kök
H A N T V E R K M E D K VA L I T E T O C H T R A D I T I O N

Tisdag den 30/11 kl 18.30 i Hantverksgården
Tågstopp betyder mycket för vår framtid. En god utveckling
för orten kräver samtidigt en bredare och förbättrad
service, offentlig och kommersiell.

”NYTT KÖK”

Företaget Trivector informerar om pågående EU-projekt
”Utvecklad service i Hästveda”. Trivector inbjuder till dialog.
Passa på och önska hur servicen bör vara!

Vi bjuder på fika med mingel från kl 18.00

Alla är
välkomna!

VAXAR
OCH RAKAR
DU FORTFARANDE?
www.befree.nu
i Höör &
Hässleholm

Vilken service bör vi ha i Hästveda?

Hästvedas Intresseförenings styrelse lyfter frågan; Bör godsmagasinet
i Hästveda bevaras? Länsantikvarie Thomas Romberg, Länsstyrelsen,
informerar om kulturhistoriska byggnader och svarar på frågor.

InfoTorg och med stöd av
Trafiksäkerhetsverket.
– Syftet med projektet är
att granska och redovisa hur
bra landets kommuner är
på att köpa miljöbilar samt
ge kommunerna ett underlag som stimulerar till kontinuerlig förbättring, säger
Pernilla Hansson, projektledare Miljöfordon Syd i ett
pressmeddelande.
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Våra kök tillverkas
hantverksmässigt med omsorg.

Vi har standardkök, men kan även skräddarsy just ditt kök.
Passform och service är utöver det vanliga, du kommer
också att uppleva en kvalité i toppklass. Allt detta utan att
priset blir för högt.

Behåll skåpen
- byt endast luckor och lådor
PASSAR ALLA KÖK OAVSETT ÅLDER

Ring Robert i Höör för ett
kostnadsfritt prisförslag
0708-76 95 63 eller
0413-215 77

Farstorp kök motsvarar dina högt ställda förväntningar!
www.farstorpkok.se

Tel: 0451 - 770 377

Agnesfridsvägen 194, Malmö

