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Förälder anmäler skolanställd
LUND. En 52-årig kvinna har gjort en polisanmälan mot en anställd på en skola i östra Lund. Den
anställde ska ha varit hårdhänt när han skilde två
pojkar åt, den ena åtta år, under ett slagsmål.

i dag
RedAkTIOnen TIllhAndA SenAST kl 9 dAgen föRe PublIceRIng.

■■■ mUSEER oCH UTSTÄLLNINGAR
Konsthallen: 12-17.
Skissernas museum: 12-17.
Kulturen: 12-16.
Historiska museet: 11-16.
Livets museum: 10-14.
■■■TRÄFFPUNKTER
Dalby: Paketleken 13.
Södra Sandby: Jobiskor 12.30-14.
Genarp: Familjespel/brädspel 13.30.
Laurentiigatan: Sittande dans 12.30. anhörigstödjare
Zara ottosson 14.
Karhögstorg: Verklighetshistorier till kaffet 13.30.
Papegojlyckan: Skrivarcirkeln 10.30. Hänt i veckan
13.30.
matsedel äldreomsorgen: Södra Sandby: Plommonjärpar, Papegojan/mårtenslund: Fiskgratäng. Solhem:
Pannbiff.
Nibblegården: Panerad fisk.
■■■AKTIV FRITID
delphinen: 06.30-21. Skryllegården: Öppet 07-21.15
Högevallsbadet: 06.30-20.
■■■AKTUELLT
Nöbbelövsgården: Öppet hus för föräldrar och barn, kl
9.30-12.
Palaestra: Filosoficirkeln, sociolog Carl-Göran Heidegren, 19.30.
Föreningen Bokstödet: anders lindberg, Järnåkrabiblioteket, 18.
Norra Fäladens bibliotek: Författarbesök, Boksnack för
pappor, thomas Halling, 18.30.
■■■BIBLIoTEKEN
Stadsbiblioteket: 10-20. Stadsdelsbiblioteken: dalby:
10-17. Järnåkra: Stängt. linero: 10-12, 13-17. nöbbelöv:
10-15. Södra Sandby: 13-19. Väster: 10-19. Genarp: 15-19.
klostergården: 10-19. norra Fäladen: 9-11, 13-17. Stångby: 10-13 15-19. Veberöd: 10-19. Självbetjäning 19-22.
■■■GENARP
medborgarkontoret: 13-16.
■■■DALBY
medborgarkontoret: 10-14.
■■■VEBERÖD
medborgarkontoret: 13-18.
■■■SÖDRA SANDBY
medborgarkontoret: 10-13.
Södra Sandby kyrka: medeltidsantikvarie Sofia Cinthio
berättar om kyrkan och dess skulpturer, 19.
Biblioteket: Skolbibliotekarie elina klang tipsar om
tonårsböcker för vuxna läsare, 19.

lomma

■■■BiBliotek
Lomma: 10-20
Bjärred: 10-20.
■■■utStÄllninGar
Lomma bibliotek: ulf lundell
Bjärred bibliotek: Catinka Grunditz.
■■■matSedlar
Havsblick/Jonasgården: kycklingklubba.
Skolmat: Hedvigsoppa.
■■■ ÖVriGt
Havsblick: kyrkans träffpunkt, 13-15, Handens kunskap
16-20.
Jonasgården: Sång och musik med erland och ulrika 11.
Trivselhuset: Öppet 9-14, Strandvägen 81.

Stéfanie Feldmann Olofsson och Lena Birgersson ligger bakom Thomanders jul, som går från klarhet till klarhet.
Foto: Joakim Stierna

Snart går startskottet
för Thomanders jul
■■■■på gång.

Evenemanget blir större för varje år

rit så många som i år. Att
Vattenhallen deltar visar att
det är möjligt att vara närvarande under julfirandet i
centrum även om verksamheten i vanliga fall finns på
en annan plats, sade Stéfanie Feldmann Olofsson.
Det bästa med Thomanders jul, menar hon, är att
så många olika intressenter
i Lund samarbetar mot ett
gemensamt mål. Det skapar
en särskilt stämning.
Invigningen av Thomanders jul sker på Stortorget
lördagen den 29 november
klockan 11.
Thomander med fru
Emilie anländer i häst och
vagn. Sedan ska tomten,
som sovit i Rådhusets källare hela året, väckas. Alla
uppmanas att ta med musikinstrument för att föra
ett ordentligt oväsen.
Samma helg är det julstök på Kulturen både på
lördagen och söndagen.

lund

Arbetet med att göra
Lund till en julstad går
vidare. I år är arrangemanget Thomanders
jul större än någonsin.
Budgeten växer, liksom
antalet personer och
företag som deltar.
– Detta är tredje året vi
kör. Vi startade 2012. Jag
fick idén efter att ha besökt Ribe i Danmark, som
har ett liknande julfirande
men i mindre skala, sade
Lena Birgersson på informationsträffen för årets
program.
I år är det sista året hon
jobbar med Thomanders
jul. Nästa år blir hon pensionär och lämnar över till
Stéfanie Feldmann Olofsson, som också varit med
från början.

– Jag vill tacka dig för att
du tog 1800-talet tillbaka
till Lund och genomförde
den här idén. Jag ser fram
emot att fortsätta på sagan.
Den har bara börjat, sade
Stéfanie Feldmann Olofsson i samband med att hon
tackade av Lena Birgersson.
Stéfanie
Feldmann
Olofsson uppger att Thomanders jul drogs igång
utan några pengar överhuvudtaget. Denna säsong
uppgår budgeten till 1,2
miljoner.
– Vi startade med ingen-

Ett annorlunda arrang-

Mathias Stenström (Ugglan), Jeanette Lundstedt (Fladdermusen) och Maria Nordh från Statens fastighetsverk ska ta
emot barn i Kungshuset.

ting, sedan fick vi ett stöd
på 300 000 kronor från
kommunen, sade hon.
Därefter började sponsorerna att droppa in. Många
bidrar med 10 000 kronor,

vilket sammantaget blir till
stora belopp.

Antalet deltagare blir också fler och fler.
– Tidigare har vi inte va-

emang under Thomanders
jul är Sara Arámbulas berättarföreställning.
Hon
har talat med äldre Lundabor om livet i staden förr.
Historierna sammanställer
hon och framför inför publik.
Hela programmet finns
att läsa på address www.
thomandersjul.se
Joakim Stierna
0704-142656

