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Målet för dagens lunchpromenad är det Bensonska huset i korsningen Första Avenyen och Skolgatan.
 FOTO: CARL-JOHAN BAULER/ARKIV

HÄSSLEHOLM
De officiella lunchpro-
menaderna i Hässle-
holm verkar den här 
hösten samla ännu fler 
deltagare än vanligt.

Bo Mårtenssons berättelse 
om torg drog mycket folk. 
Det gjorde även Bo Jo-
hanssons visning av Häss-
leholms kyrka för en vecka 
sedan.

I dag den 1 oktober blir 
det säkert stort intresse för 
Bensonska huset i kors-
ningen Första Avenyen-

Skolgatan, mitt i centrala 
Hässleholm.

 
Torsten Karlson, som 
tillsammans med redaktö-
ren Kristina Höjendal får 
mycket beröm för lörda-
garnas inslag i den popu-
lära och lärorika serien 
”Mitt Hässleholm”, här i 
Norra Skåne, leder i dag 
vandringen till det stora 
huset strax väster om kyr-
kan i Hässleholm.

Klockan 12.00 är det 
samling vid Våren på Stor-
torget. Torsten Karlson 

vandrar sedan med grup-
pen ett par hundra meter 
österut, mot det stora, sä-
genomspunna huset, vilket 
troligen byggdes 1895.

Husets nuvarande ägare, 
Åke Johansson på Blocket 
Förvaltning i Hässleholm, 
kommer också att vara 
med och berätta om det 
mycket speciella huset. 
Han och hans kompanjon 
har ännu inte riktigt be-
stämt, hur de ska utnyttja 
fastigheten. Men huset ska 
bevaras för framtiden.

Detta blir kanske en av 
de sista gånger, då allmän-
heten har möjlighet att 
titta in i orgelmakare Ben-
sons fina hus. 

Den grundläggande 
informationen kommer 
att lämnas ute i den stora 
trädgården vid Skolga-
tan, bakom huset. Unge-
fär klockan 12.05 börjar 
Torsten Karlson och Åke 
Johansson berätta, i träd-
gården. 

Bertil Nilsson

Husbesök på dagens promenad
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Hässleholm Närradio 98,9 MHz
06.00-06.15 Morgonstund med Nils-Gunnar Lönngren
07.00-07.15 Morgonstund Repris
08.00-08.15 Morgonstund Repris

Örkelljunga Närradio 94,1 MHz
5.45 Morgonandakt. Gösta Imberg.
6.45, 7.45 och 8.45 Morgonandakt (R).
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Berättar om Pyrenéerna
HÄSSLEHOLM. Thomas Johnsson, Hässleholm, 
kommer i morgon onsdag till Ljungdalakyrkan 
för att berättar om Pyrenéerna. Pyrenéerna - 
människor och djur i ett europeiskt bergsområde 
är namnet på hans föredrag.

Thomas Johnsson som gärna filmar naturen, 
kulturen och människorna berättar och visar 
bilder.

Evenemanget börjar klockan 19.00.

Kubatema på öppet hus
STOBY. Vid höstens andra öppet hus i Stoby 
församlingshem nu på torsdag den 3 oktober 
klockan 14 medverkar församlingspedagog Linda 
Nilsson. 

Under rubriken Kuba – en annan värld, berät-
tar hon och reflekterar om Kuba, dess folk och 
dess plats i världen. 

Till kaffesamkvämet inbjuder församlings-
hemsvärdinnan Birgitta Stihl och kyrkoherde 
Lars-Ivar Ericson håller i inledningen.
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0451-37050
www.haab.nuFörverkliga dina 

drömmar i glas!
Glas, uterum, glasräcken m.m.

0433-106 25 • 0433-52 51 00

www.pmjmontage.se

- Vi möts i bloggen 
på torsdagar.

Hälsningar Evy Callmer, bibliotekarie.

Gå med i vår

BOKKLUBB

Just nu: Aldermanns arvinge 
av Gabriella Håkansson

Nästa bok: Systrar & bröder 
av Maria Sveland, 

start 10/10

Läs mer och anmäl dig 
som medlem på 

www.nsk.se/bokklubb

(Givetvis är ditt medlemskap gratis.)

Systrar & bröder 

Snabbare 
fjärrvärmeservice
Vi byter normalt styrcentral, 

ställdon, givare vid första besöket!
Fullt sortiment av Landis/ 
Siemensutrustning i bilen.

Ring 0708-42 05 44
www.btait.se

Glimåkra

Är du mellan 11 och 18 år? Då kan du vara med i vår 
novelltävling. Eller varför inte skriva en låttext? Allt är 
fritt, så länge du håller dig till temat Det snurrar i min 
skalle, hämtat från electronicastjärnan Familjens hit med 
samma titel. Johan T Karlsson i Familjen sitter även 
med i juryn.
Texten på max 1 500 tecken ska vara oss tillhanda 
senast den 16 oktober. Du mejlar in ditt bidrag till 
novelltavling@nsk.se.
Vinnande bidrag belönas med 1 000 kronor. Prisutdelningen sker 
i samband med Bokens dag i Hässleholm den 26 oktober.
I juryn sitter Johan T Karlsson från Familjen, 
Pernilla Ekdahl från Norra Skåne, Mia Dimblad från 
Hässleholms bibliotek och Håcan Nilsson från Sparbanken 1826.
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