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Ny kirurgchef ska
ge bättre
arbetsmiljö
Hornavanskolans rektor varnad
Flest godkända
elever i Norrbotten
Högsta domstolen
ger Wirén rätt
Älvsbybor tvingas
ligga kvar på
sjukhuset
Start av tillfälligt
korttidsboende för äldre
Kortare arbetstid
och längre
ledighet testas vid
sjukhemmet i
Arjeplog
Svårt för polisen
sätta dit torskarna
FeRex tar över
Byskeverkstad

Piteå i dag:
Förstora textstorlek

Förminska textstorlek
-7°

Pitekörer - amerikanska heders-medlemmar
20020808,

Rosvikskören och Pitebygdens manskör har utsetts till
hedersmedlemmar i American Union of Swedish Singers i
USA.
Utmärkelserna delades ut i samband med det konvent
som sångarförbundets östra division nyligen höll i
Trumbull, Connecticut, och där de bägge körerna deltog
med sång.
Som enskilda hedersmedlemmar har utsetts redaktör Jan
Lundquist, Norrfjärden, och förre flygkaptenten Carl
Werner Pettersson, Brinkelid.
De har bägge länge arbetat för att främja de kulturella
kontakterna mellan Sverige och USA, inte minst på
sångens område.
American Union of Swedish Singers (AUSS) bildades 1892
som en gemensam organisation för olika
svensksjungande körer i hela USA.
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Mulet och möjligen
snöfall.
Solen går idag upp
kl 09:51 och ned
kl 13:14
Senaste nytt
12:08:47
Skoterförare
dödad vid
bensinmack
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Assist av Renberg
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Säporegister kan
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Misstänkta för
flickmord
frisläppta
17:05:24
KU granskar
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