
Kulturföreningen Hönsnätets
HÖSTPROGRAM 2014

Den dolda kvinnomakten, 
500 år på Skarhults slott.
Lördagen den 23 augusti kl 11.00

Vad gör en slottsfru – är hon lyxhustru eller företags-
ledare? frågade sig Alexandra von Schwerin när hon 
kom till Skarhults slott. Tillsammans med sex forskare 
presenterar hon resultatet i utställningen ”Den dolda 
kvinnomakten”. 

Efter guidningen fikar vi i slottets kafé som serverar 
kaffe/te och gott kaffebröd. Entré och guidning kostar 
100 kr, gäster betalar 120 kr. Fika betalar var och en i 
kaféet.

Samåkning från Olympia kl 10.00 till Skarhult som ligger 
utanför Eslöv.

Anmälan till Ewa Walldén, ewa.wallden@helsingborg.se 
eller 0729-935905 eller 042-126706, senast den 19 aug.
Ange om du kör eller vill ha skjuts.

Taiwan, den gröna ön – kultur, natur, historia. Medlemskväll på 
Sköldenborgs träffpunkt torsdag den 18 september kl 18.30

Vår höna Maud Wiberg berättar och visar bilder. Maud har besökt landet ett flertal gånger, har bott ett 
halvår i Taipei och arbetat som lärare. Vi äter något kinesiskt, vatten, kaffe och kaka.
 
Kostnad 120 kr. Vin finns att köpa för 20 kr glaset. Gäster är välkomna, extrakostnad 20 kr.

Anmälan till Marianne Staaf, marianne.staaf@telia.com eller 076-8551002 senast den 14 september.



Jurybedömd utställning på Galleri Hultman 
utanför Åstorp. 
Måndagen den 20 oktober kl 18.30

Catarina Hultman berättar om hur hon startade galleriet, den egna 
keramiken och arbetet med utställningarna. Vi ser den aktuella 
jurybedömda utställningen. 

Lekamlig spis blir paj, sallad, bröd, vatten , kaffe, kaka (välj lax, kyckling 
eller vegetarisk paj när du anmäler dig). 

Kostnad 180 kr. Gäster är välkomna, extrakostnad 20 kr.

Anmälan till Gun Alm, gun.alm@hotmail.com eller 0706-682979
senast den 15 oktober
Samåkning från Olympiaskolan kl 18.00. Ange om du kör eller vill ha skjuts.

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 Ida Holmberg

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

Professor emeritus Eva Öhrström har undervisat på Kungliga 
Musikhögskolan och  skrivit bl.a. om  kvinnors villkor inom den 
klassiska musiken. Eva bor numera i Höganäs.

Kostnad för föredraget 50 kr, för gäster 70 kr.
Efteråt äter vi fisksoppa på restaurang Vi två på Råå till en kost-
nad på c:a 100 kr, dryck tillkommer.

Anmälan till Gunnel Fajersson, gunnel.fajersson@hotmail.com eller 
042-162619 eller 070-3150890 senast den 15 november.

100 år med kvinnors musik. 
Råå bibliotek onsdagen  den 19 november kl 18.30


