
Kulturföreningen Hönsnätets
VÅRROGRAM 2013

Nu är det dags att planera för en intressant och rolig vinter/vår med Hönsnätet

Lördagen den 26 januari

Anmälan senast den 21 januari till Marianne Staaf, 
tel 042-221415 el 076-8551002 eller
marianne.staaf@telia.com

Välkommen till Konungarnas dal – och den stora Tutankhamun-utställningen i Malmö!

Tutankhamun blev en superkändis efter en sensationell upp-
täckt för 90 år sedan. 1922 hittade arkeologen Howard Carter 
den egyptiske konungens gravkammare och alla dess fantastiska 
skatter – en händelse som väckte sensation i hela världen. Tu-
tankhamuns historia fascinerar än idag. Hans mystiska, för tidiga 
död och unika arv har skapat en legend. I mer 3 000 år låg han 
okänd och oupptäckt i Konungarnas dal, tills Howard Carter 
hittade hans grav.

Öresundståg från Knutpunkten 09.12. Samling senast 09.00 
för samköp av JoJo duo. Kort promenad från Hyllie station till 
Malmömässan. Efter utställningen kan de som önskar göra ett 
besök på Emporia för att studera dess spektakulära form och 
design. Där finns mat för alla smaker för hungriga hönor.
Pris för utställningen 180 – 195 kr beroende på hur många vi blir.
I priset ingår entré, garderob och audioguide

Samling kl 18.00 på Träffpunkten Rydebäcks centrum. Buss 219, 
hållplats Storövägen S.
På Träffpunkten äter vi fisksoppa, (veg. alternativ finns), bröd, 
dryck, kaffe och kaka. Därefter promenerar vi eller tar bilen till tex-
tilkonstärinnan Bodil Vinkes ateljé på Möcklögatan 4. Bodil berättar 
om sitt konstnärsskap och visar textilkonst. 

Pris för soppa och Bodils föredrag 150 kr.  Max 25 hönor!
Först till kvarn...

Läs mer på www.vinke.se

Besök hos Bodil Vinke, textilkonstnär i Rydebäck
Torsdagen den 28 februari

Anmälan  till Marianne Staaf senast 17/2  
marianne.staaf@telia.com eller 076-8551002 eller 
042-221415

Årsmöte i mars, troligen vecka 12
Enligt särskild kallelse



Kreativ skapardag i 
Dalias ataljé
Lördagen den 9 mars och 
16 mars kl 10-16

Dalia som är handbokbindare erbjuder en 
liten kurs i handbokbinderi i sin ateljé. Du 
får skapa en egen handgjord bok i skinn 
eller klot, man kan ta med foton till album 
och använda scrapbookteknik med tryck 
och kalligrafi. Du kan också göra enkla egna 
vykort med olika stämplar.
Pris för en dags kurs 450 kr. inkl material 
(skinn, klot, papper, lim, färg), fika och enkel 
lunch.
Du väljer vilken lördag du vill delta.

Anmälan till Dalia Lopez Madrona 
före 1 mars, 
dalialopezmadrona@gmail.com 
eller mobil 0730560267. 

Max 5 deltagare per 
dag, först till kvarn 
gäller

Tisdagen den 23 april kl 18.00

Det finns mer än kanoner på museet, vi får 
en guidad visning med fokus på kvinnornas 
roll under beredskapstiden. Efter guidning 
så äter vi en fältmässig måltid bestående av 
ärtsoppa och pannkakor.

Pris för guidning c:a 100 kr beroende på hur 
många vi blir. Samåkning från Olympiaskolan 
kl 17.30. Tänk på att ta tåliga (och varma) 
kläder.

Anmälan till Mimi Belfrage  
Mohlin  senast 17/4 , mimimoh-
lin@hotmail.com eller 042-
346210 eller 070-5685131

Besök på Beredskapsmuseet  i Djuramossa mellan-
Helsingborg och Viken

Köksbordet i utställningen är belamrat med allt från ransonerings-
plånböcker till svampinläggningar.



Historisk vandring i Helsingör

Lördagen den 1 juni

Vi har bokat en historisk vandring med History tours i de gamla 
kvarteren kring kyrkan, klostret och bymuseet. Vandringen utgår 
från perioden 1400-1600, som var handelns storhetstid i Hel-
singör.
Vandringen börjar kl 15.00 och vara c:a 1,5 timme.
Före vandringen äter vi en gemensam lunch i Helsingör, återkom-
mer med mer info.

Pris för vandringen blir lite drygt 100 kr beroende på hur många vi 
blir.

Anmälan till Ewa Walldén senast den 26 maj, 
ewaw.hbg@hotmail.se  eller 042-126706 eller 
0705-796999.

Naturutflykt
Vecka 20
Vi tittar och lyssnar till klockgrodor och/eller fåglar beroende på väder och vind. Vi återkommer med mer 
information.

Välkomna till en spännande vår med alla glada hönor

Läs mer på www.honsnatet.com och gilla oss på facebook


