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En vandring i Selma Lagerlöfs spår. 

Landskrona museum onsdag 28 augusti kl 18.00

Med anledning av Landskronas 600-årsjubileum (fick stadsprivilegier år 1413) beger vi oss till Landskrona 
museum, som arrangerar en stadsvandring till platser där Selma Lagerlöf  har levt och verkat under de tolv 
åren hon vistades i staden. En kulturupplevelse!  Selma Lagerlöf  skrev under åren i Landskrona tre böcker, 
Gösta Berlings saga, Osynliga länkar och Antikrists mirakler. 

Vandringen utgår från Landskrona museum kl 18.00. Kostnad: 50 kr för guidning 

Efteråt äter vi en bit mat på Slottscaféet. Välj mellan:
Räksmörgås 87 kr, Caesarsallad 115 kr, Varmrökt lax 155 kr eller vegetariska Rödbetsbiffar (pris?)

Samling vid Olympia för samåkning kl 17.30. Vid anmälan ange om du kan köra, vill åka eller kör direkt till 
Landskrona.

Anmälan till Karin Jirsved senast söndag 25 augusti tel 0730-926974 eller karin.jirsved@comhem.se Vi måste 
förbeställa maten så tala om för Karin vad du vill äta.

Textilkonstnären  Maja Sjöström 
Ett skånskt-romerskt konstnärsliv.  

Råå bibliotek torsdag 5 september kl 18.30

Maja Sjöström var efter utbildning på Konstindustriella skolan i Stockholm, 
verksam på Stockholms stadshus och senare i Rom.
 Åsa Rausing Roos, själv Råå-bo och författare till boken om 
Maja Sjöström, berättar om ett ovanligt kvinnoöde utifrån hennes 
efterlämnade brev till systrarna som drev Blå boden, en affär för konst-
hantverk på Råå.

Efteråt äter vi soppa med hembakat bröd, kaffe och kaka på restaurang 
Vi två på Råå (granne med biblioteket)
Kostnad: 50 kr för föredrag, 100 kr för maten, dryck tillkommer 

Anmäl till Ewa Walldén 042-126706, 0705-796999 eller 
ewaw.hbg@hotmail.se eller ewa.wallden@helsingborg.se



På bröllop i Brasilien
Vår höna Britt-Marie Linde tar oss med på en av sina resor. 

Sköldenborgs träffpunkt, Hebsachersgatan 6 
på Olympia, onsdag 16 oktober kl 18.30.

Britt-Marie är medlem i Rotary och ansvarig för landskronaklubbens 
Group Study Exchange, som innebär att vara värd för gästande grup-
per från hela världen, men också en unik chans att besöka medlemmar i 
andra länder. Britt-Marie berättar om bakgrunden till att hon fick inbju-
dan till bröllop i Brasilien och till och med fick bo i brudens föräldrahem. 

Efteråt får vi en enkel förtäring, mat och kaffe för 80 kr, vin finns att 
köpa för 20 kr glaset.

Du kan åka dit med stadsbuss 6, hållplats Idrottens hus. Du kan även 
åka med linjerna 9, 10 och 97 och gå av på hållplats Slottsvångsskolan. 
Därifrån promenerar du sista biten.

Anmälan till Gun Alm 042-297900 eller gun.alm@hotmail.com

Lördag 16 november kl 12.00.

Glaskonstnär Katarina Gill tar emot i sin glasverkstad på Norra Kustvägen 
740 i Skäret kl.12.00. Därefter lunch på Saluhallen i Höganäs. På eftermid-
dagen besöker vi Höganäs museum, där Katarina Gill guidar oss i utställ-
ningen om Ralph Bergholtz och hans glasverkstad. Katarina har personlig 
anknytning till Bergholtz och har övertagit hans verkstad.

Samling vid Olympia för samåkning kl 11.20. Vid anmälan ange om du kan 
köra, vill åka eller kör direkt till Skäret. Kostnad: 50 kr för guidning,  entré 
museet 50 kr, lunch 140 kr.

Anmälan till Mimi Belfrage Mohlin 0705-685131 eller mimimohlin@hotmail.
com senast tisdag 12 november.

Glaskonst i Skäret och på Höganäs museum. 

Glöggmingel med årets Pärlhöna

Enligt traditionen avslutar vi året med glöggmingel på Kärnpunkten på Långvinkelsgatan.  Vi återkommer 
med datum och detaljer när vi bestämt tidpunkt med årets pärlhöna Sanna Olsson, som studerar konstnär-
lig dans på Gotland.

Ta gärna med en vän till våra program, gäster betalar 20 kr extra för 
föredrag o.d., samma pris för mat och dryck.


