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Julkonsert 
för hemlösa
KONSERT.  Den 23 
december är det dags för 
K-märkts julkonserter till 
förmån för de hemlösa. 
De två konserterna ges i 
Klosterkyrkan. Överskot-
tet av biljettintäkterna 
och alla insamlade medel 
skänks till Lunds hemlösa 
via Diakonin och Lunds 
Hemlösas förening. I jul-
konserten deltar alltid en 
lång rad välkända Lunda-
musikanter: Årets ensem-
ble består av Pernilla 
Södergren, Tord Håkans-
son, Ivar Sjögren, Thomas 
Wiehe, Barbro Tedin, Mar-
tin Arnoldi, Martin Härle, 
Kryddan Peterson, Tho-
mas Carlström, Lena Eide-
vall samt damkören Vox 
Feminea. Biljetterna till 
konserterna är släppta.

– Ett absolut villkor från 
oss för att genomföra det-
ta och donera de insam-
lade medlen till Diako-
nin och Lunds Hemlö-
sas Förening är att peng-
arna går till något som
ger ett mervärde för de
hemlösa i Lund och inte 
slukats i några ordina-
rie verksamheter, säger
K-Märkts arrangörer Ivar 
Sjögren, Tord Håkansson 
och Pernilla Södergren i
ett uttalande

UTSTÄLLT.  Vad är det egent-
ligen forskarna ska pyssla 
med på ESS och Max IV? 
En ny utställning på Vat-
tenhallen kan hjälpa till för 
oss som inte är involvera-
de att förstå.

Även om invigningen av 
Max IV och ESS ligger ett par 
år fram i tiden så pratas det 
och skrivs det mycket om 
anläggningarna – men vad 
är det man ska göra egent-
ligen? I en ny utställning på 
Vattenhallen försöker man 
nu med ett tiotal interakti-
va experimentstationer låta 
besökarna själv att trumma 
loss elektroner, använda en 
linjäraccelerator, skjuta pro-
toner och kittla elektroner. 
Istället för protoner, neutro-
ner och elektroner så använ-
der man golfbollar, pingis-
bollar och järnkulor.

Chans att förklara
– Det är alltid en utmaning 
för oss att förklara på ett
enkelt sätt vad man ska göra 
vid anläggningarna men nu 
får vi en chans att göra det, 
berättade Anders Axelsson, 
rektor på LTH, i samband
med invigningen.

Utställningen har arbetats

fram under tio månader och 
tio dagar.

– Vi från Vattenhallen hop-
pas det här ska inspirera
och ska bli en start för fl er
samarbeten mellan oss och 
ESS och Max IV i framtiden, 
sade Monica Almqvist från
Vattenhallen. 

Grillades av elever
Sindra Persson Årsköld från 
ESS och Christoph Quit-
mann från Max IV grilla-
des av årskurs 7 elever från 
Bilingual Montessori School 
med frågar om kostnader, 
risker, påverkan och varför 
man överhuvudtaget ska 
bygga anläggningarna inn-
an skynket föll och experi-
menterade tog fart.

Krånglig fysik förklaras
Ny utställning ska ge svar på frågor om ESS och Max IV

TILL VÄNSTER:  Besökaren 
får testa på experiment som 
ska göras på ESS och Max IV 
i Vattenhallens nya utställning. 
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”””Det är alltid 
en utmaning 
för oss att för-
klara på ett 
enkelt sätt.” 

TILL HÖGER:  Under tio månader har 
man arbetet fram den nya utställningen 
på Vattenhallen. 
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TILL VÄNSTER:  ”Skjuta protoner och 
kittla elektroner” är saker som utstäl-
lingsbesökarna kan göra i Vattenhallen. 
Golfbollar, pingisbollar och järnkulor repre-
senterar några av materiens allra minsta 
beståndsdelar. FOTO: FREDRIK MAGNUSSON
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Jessica med personal önskar

God jul & gott nytt år!

Öppettider:
mån–fre 10–19, lör–sön 10–17
Julafton 9–14, Juldagen stängt, 
Annandag jul 10–17, Nyår 10–15

Gilla oss på Facebook:
buketten.lund
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