
HÖRBY
Välgörenhetsgalan på 
Metropol på tisdags-
kvällen, som bland an-
nat gästades av Hörbys 
egen operastjärna Eli-
sabet Strid, gick i julens 
tecken och blev en stor 
succé. Inte mindre än 
50 000 kronor samla-
des in till Barndiabetes-
fonden.

Det var fullsatt på Metro-
pol när Roy Wilson Quin-
tet, Engerkvartetten och 
de medverkande solisterna 
klev upp på scenen.

– Det bjöds på julsånger 
för hela slanten, berättar 
Tommy Svensson, gitarrist 
och sångare i Roy Wilson 
Quintet från Hörby.

Elisabet Strid, som kom 
direkt till hemorten Hörby 
från premiären på Valky-
rian på Göteborgsoperan 
i helgen, framförde bland 
annat Schuberts version av 
Ave Maria, Julvisa av Si-
belius och Mozarts Arie 
des Cherubino ur Figaros 
bröllop.

Jonas Strid, en annan av 
kvällens gästsolister, sjöng 
Hallelujah tillsammans 
med  Roy Wilson Quintet 
och Anita Larsson - sång-
erska i kvintetten - sjöng 
Fairytale of New York. 
Hon fyllde år dagen till ära 
och hela salongen sjöng 
med i numret.

Detta var tredje året som 
det ordnades en välgören-
hetskonsert inför jul på 
Metropol. Intäkterna från 
biljettförsäljningen och 
försäljningen under kväl-
len skänks till Barndiabe-
tesfonden.

– Lions i Hörby lade till 
lite ur egen kassa också, 
och vi kom upp i totalt 
50 000 kronor som vi nu 

lämnar i gåva till Barndia-
betesfonden, berättar Bo 
Hansson, president i Lions 
Club i Hörby

– Det var fullt hus och 
en härlig konsert. Syftet 
med Lions verksamhet 
är att göra bra saker för 
människor i olika situatio-
nen.

– Vi går in och stöttar där 
vi känner att vi kan göra 
skillnad. Diabetes tycker vi 
är ett väldigt behjärtans-

värt ämne, fortsätter han 
och passar på att rikta ett 
tack till alla medverkande, 
publiken, kommunen och 
de företag som hjälpte till  
att sponsra projektet.

Tommy Svensson berät-
tar att Roy Wilson Quintet 
sedan starten för tolv år 
sedan har samlat in totalt 
1,1 miljoner kronor till väl-
görande ändamål genom 
sina konserter.

– Alla som har jobbat 

med välgörenhetskonser-
ten har gjort en makalös 
insats. Det ligger säkert 
200 arbetstimmar bakom 
projektet. 

– Vi har hållit på med 
förberedelserna sedan i 
juni. Men det är himla ro-
ligt att jobba med såna här 
grejor när man är mitt inne 
i det.

– Det känns menings-
fullt på alla sätt, säger 
Tommy Svensson.

Jonas Karlsson
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Smitare togs av allmänheten
HÖRBY/LINDERÖD. En bilist i 60-årsåldern 
misstänks för obehörigt avvikande från trafik-
olycksplats efter att ha stoppats av allmänheten i 
närheten av E22 utanför Hörby på lördagsefter-
middagen.

Polisen ryckte ut till platsen och det visade sig 
att mannens bil var krockskadad. Dessutom vi-
sade mannen tecken på att vara alkoholpåverkad. 
Han fick blåsa i sållningsinstrumentet, och det 
gav positivt utslag vilket innebär att han även är 
misstänkt för rattfylleri. Han medtogs till polis-
stationen för provtagning.

Ingripandet kopplas ihop med en trafikolycka 
i södergående riktning på E22 i höjd med Lin-
deröd tidigare på eftermiddagen, där den ena 
bilisten avvek från olycksplatsen utan att ge sig 
tillkänna.

Polisen uppger att det var den 60-årige mannen 
som stoppades utanför Hörby som hade smitit 
från olyckan. Ingen person skadades i krocken, 
men båda bilarna fick plåtskador.

Polisen har inga närmare uppgifter om hur det 
gick till när allmänheten fick stopp på 60-åringen. 
Det ska ha skett utmed, eller i närheten av E22, 
enligt polisrapporten. 

Känner sig illa behandlad
HÖRBY. En kvinna i 35-årsåldern blev ombedd 
att visa sin väska när hon var och handlade i en 
butik i Hörby häromdagen.

Hon blev tvungen att lämna kassorna, inför 
ögonen på flera andra kunder som stod och 
köade, och fick följa med personalen till ett an-
gränsande rum.

Nu har kvinnan lämnat in en polisanmälan om 
ofredande. Hon anser att personalen har bemött 
henne på ett sätt som har kränkt hennes integri-
tet.

Tog ryggsäck med dator
HÖRBY. Vid ett inbrott i kontorslokaler på Filare-
gatan på industriområdet natten mot onsdagen 
stals en ryggsäck med en dator. Tjuven eller tju-
varna tog sig in på företaget genom att bryta upp 
ett fönster.

i dag
Redaktionen till handa senast kl 9 dagen föRe publiceRing.

noterat
tipsa oss: 0704-142615

n PENSIONÄRER
PRO Hörby: Stavgång kl 9, Karnas Backe. Mattcurling kl 
9.30, Lågehallen. Data kl 10, PRO-lokalen. Qigong kl 10, 
PRO-gillestuga. Bordtennis kl 12, PRO-gillestuga. SPF 
Hörby: Stickcafé, Vuxenskolan kl 13. Sällskapsspel, Vux-
enskolan kl 13. PRO-träffen: Öppen för alla pensionärer 
kl 9.30-14.30.

Tommy Svensson, Anita Larsson, Jonas Strid och Elisabet Strid sjöng tillsammans under konserten och backades upp av Roy 
Wilson Quintet och Enger-kvartetten.  FOTO: GERT NiLSSON

Bo Hansson, president i Lions Club i Hörby, tillkännager att konserten och kvällens insam-
ling och försäljning har gett ett överskott på hela 50 000 kronor. Pengarna går oavkortat till 
Barndiabetesfonden i Skåne. 

Välgörenhetskonsert drog 
fullt hus på Metropol

   n succé. 50 000 kr samlades in till Barndiabetesfonden

Alla medverkande samlade inför konserten: Roy Wilson 
Quintet, Engerkvartetten och solisterna Anita Larsson, Jo-
nas Strid och Elisabet Strid.

Patrik Stenlund från Barn-
diabetesfonden tar emot gå-
van på 50 000 kronor från 
Lions Club i Hörby genom 
presidenten Bo Hansson.

Blossehus Konstsmides           
 julmarknad 

Leif Persson, konstsmide 
0705- 51 08 14

Ingalill Knutsson, silversmide 
Öppet: 

Lördag 7 december och söndag 8 december 
kl. 10.00-17.00

Vägbeskrivning: 
Vägen mellan Osbyholm-Fulltofta                                                       

Lat:  N 55° 51’ 51.51” Long: E 13° 36’55.61”


