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Sök dina rötter
En introduktion till släktforskningens mysterier
Stadsarkivet torsdag den 23 januari kl 18-20 

Vi får en föreläsning om släktforskning och får sen prova på egen hand att söka i kyrk-
böcker på nätet. Kostnad 40 kr för fika. Max 20 personer (det finns bara 10 tillgängliga 
datorer för släktforskning). Buss nummer 1 till Rönnowska skolan, sen kort promenad 
norrut till Bredgatan 17. 

Anmälan till Ewa Walldén, ewa.wallden@helsingborg.se eller 042-126706 eller 
0729-935905 senast den 20 januari.

Anette Svensson Kozica berättar om 
sin debutroman Helga
Råå bibliotek onsdag den 26 februari kl 18.30

Helga handlar om en tysk kvinna under andra världskriget och bygger på 
dokument som hittades i ett övergivet hus nära Höganäs. Skådespelerskan 
Karin Bergström läser ur boken och Anette berättar om den spännande 
förhistorien.  Efteråt äter vi på restaurang Vi två på Råå (granne med bib-
lioteket). Kostnad 50 kr för föredrag, 100 kr för mat, dryck tillkommer. 

Gäster är välkomna ! Ange om du vill ha vegetarisk mat. 
Om du vill köpa Anettes bok så tänk på att ta med kontanter.

Anmälan till Ewa Walldén, ewa.wallden@helsingborg.se 
eller 042-126706 eller 0729-935905 senast den 23 februari.

Konstnär Karin Håkansson tar emot oss i sitt hem
Laröd tisdag den 4 mars kl 18.30

Karin berättar om sin bakgrund och sin konst och visar 
många av sina tavlor. Hon kan bara ta emot 12 personer, 
så det är först till kvarn som gäller. 
Kostnad 40 kr för fika.

Anmälan till Marianne Staaf, marianne.staaf@telia.com
eller 042-221415 eller 076-8551002 senast den 28 februari.



Vin- och ostprovning hos Monica Oldsberg 
Höganäs torsdag den 24 april kl 19.00

Monica tar emot oss i sin butik på Köpmansgatan, berättar om olika sorters ost, hur de har tillverkats och 
om det är ko-, får- eller getmjölk som grund. Vi får också en introduktion till hur man kombinerar ost och 
vin. Monica kan ta emot max 24 personer i butiken. Kostnad 220 kr. Vi åker buss från Helsingborg.

Mimi Belfrage Mohlin mimimohlin@hotmail.com eller 070-568 51 31 senast den 17 april.

Konst- och kulturutflykt 
Preliminärt till Skottorps slott och 
Hishults konsthall lördag den 17 maj

Boka in dagen, vi återkommer med detaljer om ut-
ställning, mat och kostnader. Gäster är välkomna!

Lär känna fåglarna och naturen i Pålsjö skog
med Ulrik Alm 
Pålsjö skog onsdag den 4 juni kl 18.00

Ulrik Alm från Studiefrämjandet i Helsingborg tar oss med på en promenad i Pålsjö skog och delar med sig 
av sitt fågel- och naturintresse. Kostnad 50 kr. Ta med egen fika.

Anmälan till Karin  Jirsved, karin.jirsved@comhem.se eller 0730-926974 senast den 1 juni. Gäster är välkomna!

Årsmöte  
Boka redan nu den 27 mars

Vår första Pärlhöna från år 2004,  riksspelman Jeanette Eriksson 
kommer. Hon spelar för oss och berättar vad som hänt på den 
musikaliska strängen under de år som gått. Nyfiken? Läs på  
www.jeanetteeriksson.se  Mer info kommer senare.
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