Kulturföreningen Hönsnätet Programhistorik
2001

September

Tofta-party hos Gunilla Sterner med syfte att ge föreningen en ekonomisk grundplåt.
Föreningen bjuder på kaffe och kaka. Inbjudan går till släkt, vänner och bekanta
Elin Sigebo och Carina Sigebo Roswall berättar om ”En kvinnas byrålåda” hemma hos
Gunilla Sterner.

November

Multi-kulti-kväll hos Moster Maj. Ragnhild Frountzos från Integrationscenter i
Helsingborg håller föredrag och Birgitta Norlin berättar om Qigong.

2002
Januari

Gynekologerna Elsa-Lena Ryding och Ingrid Emgård berättar om kvinnliga krämpor
under rubriken "Sex och sånt". Kärnpunkten.

Februari

Bokkväll på Café Birger med Bodil Mårtensson om sitt författarskap med Helsingborg
som miljö och Ellen Skarp tipsar om fynd på årets bokrea.

Mars

Årsmöte i Orangeriet på Sofiero. Annika Anderberg Boman visar sin utställning med
blommande lökar samt Tage Anderssons kamelior och blåsippor .

April

Flamenco i Mölle stationshus med Ewa Flyckt

Juni

Utflykt till Ven, vi vandrar på stranden med geolog Lena Adrielsson. Buffé på
restaurang Pumpan.

Oktober

Multikultikväll med Ingela Olsson om mångkulturella lik- och olikheter, och Maud
Wiberg om Projekt Ordkraft (invandrade småbarnsmammor lär sig svenska). Söders
träffpunkt.

November

Ekologisk afton i Grevieparken, arr Bjäre Naturskafferi, bl.a. med Susanna Ehdin
(externt arrangemang)
"Välkommen at smaka", Elin Sigebo och Carina Sigebo Roswall serverade
kvinnohistoria i bröd- och kakform. Kärnpunkten

December

Glöggmingel hos Moster Maj i Landskrona

2003
Februari

Vinresa i ord och bild med fransyskan Marie Larnicole. Vinprovning av vita viner.
Kärnpunkten.

Mars

Årsmöte, Christel Kvant om Den lilla trädgården, hur man skapar sin egen gröna oas
Ramlösa Brunnshotell (östra flygelns bottenplan). Beslut om stipendium till Årets
Pärlhöna

April

Statens Museum för konst i Köpenhamn. Konstprofessor Sven Sandström guidar på
utställningen Impressionisterna och Norden. Lunch på museet.
Fågelskådarutflykt till Krapperup under ledning av vår medlem Karin Sandström

Augusti

En grupp ur styrelsen åker till Ellen Keys Strand och deltar i ett seminarium om
kvinnors förebilder

September

"Du själv eller alla vi", medlemsträff , presentation av hönorna på Kärnpunkten
Inspirationsföreläsning på stadsteatern med Majgull Axelsson
Vi ser Majgull Axelssons pjäs Lisa Louise på Lillan

Oktober

Tomarps Kungsgård: BIP (Britt Ingrid Persson) skulptur, Margareta Röstin grafik och
Helena Åkesson fotografier. Margareth Anderberg Fjällström guidar på slottet och på
utställningen.

November

Roma Debrabata från Indien och en ung f.d. prostituerad berättar om STOP i New
Dehli, en organisation mot trafficking . Lokal S:t Clemens bostadsrättsförening.

December

Bokkväll i Landskrona bokhandel, Berit Adrielsson (boksynt höna) och Lena Nilsson
(ägare till bokhandeln) bokpratar.

2004
Januari

Besök hos antikhandlaren Joakim Bengtsson på Gamla Kassan i Landskrona, supé hos
Moster Maj.

Mars

Årsmöte i Farhults mölla med Isabella "Vackra blommor" Gerle. Första pärlhönan
utses: Jeanette Eriksson, 18-årig riksspeleman från Helsingborg. Stipendium 1500
kr.

April

Cafékväll med Birgit Carlstén på Högastensskolan

Maj

"En kvinnas byrålåda" med Elin Sigebo och Carina Sigebo Roswall hemma hos familjen
Sigebo i Ekeby.

Juni

Medeltidsafton i Pålsjö paviljong, Lollo Lindehoff arrangerar.

September

Konsert med vår första pärlhöna, Riksspeleman Jeanette Eriksson. Kärnpunkten.

Oktober

Kerstin Aronsson, jurist som sadlade om och startade Kabusa böcker, berättar om
bokförlaget och vad som kännetecknar ett bra manus. Café Birger.

November

Eva Berg om "nya" hemslöjden i Skåne på Citadellet i Landskrona. Eftersits med paj
och sallad.

Extra i november: Sonja Zäther bjuder in till sin utställning i Råå Galleri och Ramverkstad
Teater "Pärlplattan" på Dunkers med Birgit Carlstén och Henrik Valentin

2005
Januari

Helena Kastenman (dotter till Eva Adrielsson) lär ut magdans på Knutpunkten

Februari

Teater "Det mest förbjudna" med Birgit Carlstén på Dunkers. Eftersits på grekiska
restaurangen Tzatziki.

Mars

Christina Gedeborg-Nilsson berättar om projektet "Kultur i vården" inom Region
Skåne. Som efterrätt får vi prova choklad med Marianne Mjöman. Kärnpunkten.

April

Årsmöte i Prästgården på Fredriksdal. Kvällens gäst är Franziska Kröll som driver Flora
Linnea och berättar som sin livsresa från kemist till rosexpert (och småbarnsmamma).
Årets pärlhöna blir Louise Smedlund, dansare från Ängelholm

September

Konstnären Bertil Englert visar sin ateljé vid Västersjön och presenterar sin konst.

Oktober

Vi firar Hönsnätets 5-åriga tillvaro m ed en kafékväll på Kärnpunkten, föreningen
bjuder på ostbricka och vin.

November

Modevisning med Rita K-kläder på Grekiska föreningen på Södergatan.
Cecilia Hagen talar om sin bok om prinsessan Diana på Tivolihuset i Höganäs

December

Teater Vivavagina med Kim Anderzon på Dunkers. Eftersits på restaurang Tzatziki.
Gör din egen ljusgrupp under ledning av Annika Pramborn, Floraform i Ramlösa.

2006

Februari

2005 års stipendiat Louise Smedlund presenterar sig och berättar om sin danskarriär
på medlemskväll i HSKO:s klubblokal vid Pålsjö slott.

Mars

Årsmöte på Prästgården på Fredriksdal. Lisa och Lena Sommelius håller extra öppet på
Flora Linnéa. Kvällens gäst är trädgårdsjournalisten och författaren Birgitta Geite från

Malmö som berättar om "Änglatrumpeter och spikklubbor".
Skådespelerskan Moa Persson utses till Årets pärlhöna.
Sparesa till Polen med Gunilla Palm som reseledare.
April

Teater Cabaret på stadsteatern. / Inställt pga sjukdom

Maj

5-årskalas för hönor och tockar på Ramlösa Wärdshus, vårbuffé och dans till Basic
Rock.

September

15 hönor reser till Vilnius i Litauen med Dalia Lopez som reseledare.
Årets pärlhöna, Skådespelerskan Moa Persson presenterar sig. Träffpunkt Tågaborg.

Oktober

"Prat och ljug om lite av varje", Birgit Carlstén på Café Birger

November

Bilder, minnen och shoppingfynd från resan till Vilnius. Dalia Lopez berättar om sin
uppväxt i Litauen i skuggan av det kalla kriget. Kärnpunkten.

2007

Februari

Besök i nya polishuset. Eftersits med lite ätbart hos Fotografen, där Catte Nerhagen
berättar om verksamheten

Mars

Årsmöte i Linnéaträdgården vid Maria Park. Annika Anderberg-Boman kåserar kring
ett grönt och fräscht tema.
Till årets pärlhöna utsågs en ung filmare, 16-åriga Shobita Puvaneswaralingam
(2000 kr)
Lotta Friberg valdes till föreningens teaterombud

April

Matkaravan på Söder med besök i köttaffär, Alfogross, Tasty house, Pärlans livs och en
libanesisk restaurang.

Maj

Besök på Tirups örtagård i Staffanstorp.

Juni

Utflykt till Österlen med besök hos konstnären Ulla Viotti, känd för tegelskulpturer,
i hennes hus i Äppellunden i Brantevik.

September

Besök på det underjordiska glasmuseet Cisternerne i Köpenhamn, därefter danska
smörrebröd på Hansens gamle familiehave.
Utdelning av årets stipendium till pärlhönan Shobita, som visar en film och berättar
om sina framtidsplaner.

Oktober

Ingela Olsson berättar om sin bok "Lidande och död i olika kulturer" på Café Birger.

Ett planerat besök på Vegeriet får ställa sin pga för få anmälda.
November

Besök hos konstnär Ingrid Hjärne i Hjortshögs mölla. Ingrid och hennes man Eusebio
berättar om sitt bok- och biblioteksprojekt bland Aymaraindianerna i Bolivia.

2008
Januari

Vinprovning på restaurang Gamlegård.

Februari

"Deprimerad och utmattad eller bara sliten och trött", föreläsning om
utmattningssyndrom med Inga-Lena Bengtsson. Café Birger.

Mars

Årsmöte med trädgårdstema. Karin Lagergren berättar om skånska besöksträdgårdar
och tipsar om trädgårdsresor till Italien och Frankrike. HSB Brunnsparkens
samlingslokal Ramlösa. Årsmötet inleddes med en vandring genom parken med
Annika Anderberg-Boman som guide.
Årets stipendiat/pärlhöna blir Julia Stepp, konstnär/tecknare

April

Hönsfest/vårfest. Vi presenterar oss för varandra. Lena Sahlin presenterar sig lite mer.
Knytkalas. Gunillas gemensamhetslokal på Söder BRF Sachsen.

Maj

Vi åker till Höganäs , där Ulla Viotti presenterar sin nya tegelskulptur i Kaptenens
trädgård

Juni

Besök i Kristina Ignestams trädgård i Södåkra, Kristina berättar om nyttiga växter som
örter och nässlor.

Augusti

Utflykt till Tegners museum och skulpturpark på norra Själland med vandring över
ljungheden. / Pga ihållande regn beslutar vi att i stället bege oss till Ordrupgaards
konstmuseum , även besök i arkitekten Finn Juhls funkisvilla.

September

Fågelskådning vid Hasslarps dammar under ledning av Bengt Andersson från KOF
(Kullabygdens ornitologiska förening).
En grupp hönor reser till Barcelona och upplever kultur under fyra dagar.

Oktober

"Om trolltrummor, shamaner och händelser i norr", föredrag av konstnären och
sångerskan Margareta Granvik. BRF Sachsen.

November

Kreativ skaparkväll inför jul hos Eva Nelnder-Juntunen i Billeberga.

December

Ljusfest på Krapperup, massor med ljus och designutställning där bl.a. vår höna Dalia
Lopez medverkar.

2009

Januari

Spontanutflykt med tåg till Pompejiutställningen i Hässleholm.
Pärlhöneträff, årets stipendiat Jula Stepp presenterar sig och sina konstnärliga
visioner. Vi får också äntligen träffa 2005 års stipendiat, dansaren Louise Smedlund.
BRF Sachsen.

Februari

Efter att ha rensat våra garderober ha vi en gemensam klädloppis på BRF Sachsen
Lena Andersson talar om inredning och Feng Shui. BRF Sachsen.

Mars

Årsmöte på Kärnpunkten. Christina Högardh-Ihr berättar om sin bok "Karin Larsson
och blommorna på Sundborn"
Årets stipendiat/pärlhöna blir Emmeli Persson designer och konstnär från Lerberget

April

Må bra med härlig hud- och kroppsvård hos Cia och Helena Hofvendahl på Råå

Maj

Utflykt till Klockgrodornas konsert vid Krapperup/Mölle

Juni

Trädgårdsrunda, besök hos Sylvia Wihlborg i Möllehässle.

Augusti

Fågelskådning på Sandön i Utvälinge, Bengt Andersson guidar.

September

Nytt försök att genomföra utflykten till Tegners skulpturpark, men vi får ställa in pga
regn och få anmälda.
Per Hultfors, författare till boken "Handbok i Swengelska" talar/kåserar om
språkgrodor. Café Birger.

Oktober

Ostprovning, Gunnel Westlund från Olssons skafferi presenterar italienska godsaker
och viner. Annes lokal Thalia (BRF gemensamhetslokal) på S. Strandgatan.

November

Ninna Lindbld berättar om en resa till Kambodja och om organisationen Krusar Thmey
under rubriken "Så hittade jag en familj". / Inställt

December

Möte med vår senaste stipendiat, blivande modedesignern Emmeli Persson, som går
sitt första år på design- och konstskolan Saint Martins college of art and design i
London. Glögmingel på Knutpunkten.

2010

Januari

"Så hittade jag min nya familj", hönan Ninna Lindblad berättar om och visar bilder från
en resa i Asien och tala om hur hon kom i kontakt med hjälporganisationen Krusar
Thmey i Kambodja. Lokal Thalia på S Strandgatan.

Februari

Utflykt till Halmstad där vi besöker bokbindare Anders Hübner.

Mars

Årsmöte i Café Birger. Charlotte Erlanson-Albertsson berättar om "Hur vi ska äta för
att må bra".
Årets pärlhöna blir Anna Strömberg Pamp, jouurnalist med ambition att bli skönlitterär
författare.

April

Vårfest med knyt och hönan Irene Grahn som stand-upartist. Thalia.

Maj

Besök hos Joakim Bengtsson och Auktionsverket inför vårens kvalitetsauktion.
Resa till Vilnius under Kristi himmelsfärdshelgen för en grupp hönor med Dalia Lopez
som reseledare.

Juni

Gökotta på nationaldagen, vi vandrar i Borgen vid Wallåkra stenkärlsfabrik, Bengt
Andersson guidar oss och berättar om fåglarna.

September

Utflykt till Wanås slott, där vi upplever en utställning med 18 konstnärer so skildrar
upplevelsen av en resa från Stockholm till Wanås helt utan artificiella färdmedel.
Nanette Larsson tar oss med på en vandring på Gamla kyrkogården och
Donationskyrkogården. Efteråt "gravöl" på Bishops.

Oktober

"Den mogna kvinnan på film", Annette Thomasson Söderlund visar med hjälp av
filmklipp hur den mogna kvinnan skildras på film.

November

Vår höna Lisbeth Thompsson tar emot och guidar oss på Zoegas.

December

Årets pärlhöna Anna Strömberg Pamp presenterar sig och får sitt stipendium vid vårt
julmingel med glögg i Thalialokalen.

2011

Februari

Elisabeth Rasmusson från Helsingborgs kvinnojour informerar om verksamheten.
Thalialokalen.
Vid två tillfällen tar f.d. hönan Gunilla Sterner emot i sin butik Purpur på Råå. Därefter
mat på Trivas.

Mars

Årsmöte på Kärnpunkten, kvällens tema är Franska njutningar – smaker från
Bourgogne. Marianne Mjöman kåserar och visar bilder om Cassis, senap och pain
d`epiche.
Till Årets stipendiat/pärlhöna väljs Therese Jarmo, ung konstnär från Helsingborg, som
ingår i konstnärsduon Brohemia

April

Besök hos Lena Alffram i Höganäs. Lena som är keramiker tar emot i sin butik med vitt
stengods, målningar på tyg och annan heminredning. Höns och ärr är återkommande
motiv.

Maj

Vår fågelguide Bengt Andersson tar oss med på en vandring på strandängarna längs
Skälderviken.

Juni

Konstutflykt till Tomarps kungsgård som bl.a. visar Christian Bergs skulpturer.

September

Besök på Krapperups borg, där vår höna Eva Lillienberg, som är kulturintendent på
Krapperup, välkomna oss till en visning av slottet. Efter besöket äter vi på restaurang
Bryggan i Höganäs hamn.

Oktober

Besök på Karmeliterklostret i Glumslöv. Efteråt lunch på restaurang Tegel i Rydebäck.

November

Vi firar 10-årsjubileum med höstens stora fest med musikunderhållning av
helsingborgsgruppen History, som spelar 60-talsmusik, och buffé på Sundspärlan, där
vi disponerar hela entrén bara för Hönsnätet.

December

Årets pärlhönan Therese Jarmo presenterar sig och sin konst, stipendiet utdelas. Vi
kombinerar med julmingel med glögg och tilltugg. Thalialokalen.

2012

Januari

Besök på Skissernas museum i Lund med visning av aktuell utställning med Siri
Derkert, som är en av 190-talets viktigaste svenska konstnärer. Efteråt äter vi på
restaurang Mat & Destillat.

Februari

Besök på Allers Trädgårds redaktion.

Mars

Årsmöte med Eva Thorén (gift med framlidne ambassadören Arne Thorén), som
berättar om spännande möten med många av världens makthavare bl.a. i sitt kök i
Bagdad i Saddam Husseins tid.
Till årets pärlhöna väljs Linnea Renholm Persson. Linnea är musiker och inspiratör för
andra unga kvinnliga musiker.

April

"En maskerad tidsresa", besök i Gunilla von Werders ateljé och maskmakeri i
Görslöv. Gunilla berättar om hur masker under 1500-1800 talens Europa användes
både i privata och festliga sammanhang, i olika yrken och på teatern.

Maj

Ny familj Kambodja. Ninna Lindblad berättar om Kambodjas utsatta och fattiga barn.
Nils H / Inställt pga för få anmälda.

Juni

Konst- och kulturresa till Bjäre med besök hos glasblåsaren Richard Rackham och
Märta Måås Fjetterströms ateljé i Båstad, lunch på Båstads golfklubb, besök på Birgit
Nilssons museum och designgalleriet Nivå 125.

September

Konstutflykt till Nivaagaard, där vi ser utställningen Modernisme & Guldalder, och
till Cisternerna, där konstnärerna Merete Barker, Viera Collaro och Margrete Sörensen
skapat konst speciellt för denna underjordiska f.d. vattenreservoar. Dagens
överraskning är inställda tåg och bussresor på okända vägar och med okänd tidtabell.
Levande glädje. Ulla Wallin tar emot på Västraby gård utanför Kattarp, där vi äter
soppa under tystnad (!) och senare lär oss hur vi an njuta av livet och använda skratt
och humor.

Oktober

Nytt tillfälle att besöka nunnorna på Karmeliterklostret i Glumslöv.
Bokförlaget Sekwa, Helen Enqvist en av de två kvinnor från Helsingborg som startade
ett nytt bokförlag specialiserat på franska nutida författarinnor, berättar om förlaget,
böckerna och författarna. Café Birger.

November

På gränsen, guidad visning av den nya stadshistoriska utställningen på Dunkers
kulturhus, en utställning om vad som gör människan till människa och Helsingborg till
Helsingborg. Eftersits i Bistron på Dunkers.

December

Glöggmingel med tilltugg och möte med årets pärlhöna Linnéa Renholm Persson, som
berättar om sin musik och sjunger tillsammans med en annan pärlhönekandidat Felicia
Johansson.

2013
Januari

Vi besöker Konungarnas dal på den stora Tutankhamonutställningen på Malmömässan
i Hyllie.

Februari

Vi ses på Rydebäcks träffpunkt och äter fisksoppa, därefter besöker vi Bodil Funke i
hennes textilateljé i Rydebäck. Bodil berättar om sitt konstnärskap och visar sin textila
konst.

Mars

Årsmöte på Kärnpunkten som inleds med sångarglädje med Rydebäcks Gospel.
Sanna Olsson väljs till årets Pärlhöna. Sanna är en 23-årig helsingborgstjej som
studerar konstnärlig dans på Gotland.
Några hönor samlas i Dalia Lopez ateljé för en dags kreativt skapande. Dalia visar
handboksbinderi och hur man kan använda scrapbookteknik med tryck och kalligrafi.

April

Besök på Beredskapsmuseet i Djuramossa, där vi får guidning bland kanoner och
information om kvinnliga insatser under beredskapstiden.

Maj

Fågelskådning vid Hasslarps dammar tillsammans med Bengt Andersson en kall och
blåsig dag.

Juni

Historisk stadsvandring i Helsingörs gamla kvarter tillsammans med guide från History
tours. Lunch på Café Hyacint.

Augusti

Vi vandrar i Selma Lagerlöfs spår med anledning av Landskronas 600-årsjubileum.
Landskrona museum arrangerar en stadsvandring till platser där Selma Lagerlöf har
levt och verkat under de tolv år hon vistades i staden. Eftersits på Slottsträdgårdens
café.

September

Åsa Rausing-Roos berättar om textilkonstnärinnan Maja Sjöström, verksam på
Stockholms stadshus och senare i Rom, utifrån hennes efterlämnade brev till sina
systrar som drev Blå boden, en affär för konsthantverk på Råå. Eftersits på restaurang
Vi två på Råå.

Oktober

Medlemskväll på Sköldenborgs träffpunkt, där hönan Britt-Marie Linde berättar om
sina upplevelser På bröllop i Brasilien.

November

Vi åker till Skäret och Höganäs för att se glaskonst. Katarina Gill tar emot i sin
glasverkstad i Skäret och berättar om verkstadens historia och framför allt om Ralph
Bergholtz. Efter lunch i Saluhallen samlas vi på Höganäs museum där Katarina guidar
oss i utställningen om Ralph Bergholtz och hans glaskonst.

December

Glöggmingel med tilltugg på Kärnpunkten. Årets Pärlhöna Sanna Olsson berättar om
sitt dansliv och ger en liten föreställning.

