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Tjerstin Thorsén berättar om sitt yrkesliv som 
journalist på Helsingborgs Dagblad

Medlemskväll på Sköldenborgs träffpunkt onsdag 
den 21 januari kl 18.30

Tjerstin berättar om sina år på HD, om förändringar och utveckling i medievärlden. 

Vi äter en smörgås, vatten, kaffe, kaka. Kostnad en-
tré och förtäring 100 kr. Vin finns att köpa för 20 kr 
glaset.  Gäster är välkomna, extrakostnad 20 kr. 

Anmälan till Ewa Walldén, ewa.wallden@helsingborg.se 
eller 042-126706 eller 0729-935905 senast 17 januari.

Gudrun Sjödén – 40 år av inspiration
Kulturen i Lund lördag den 31 januari

I utställningen kliver man rakt in i Gudrun 
Sjödéns färgstarka värld med inspiration från 
naturen och nordens kultur, kryddad med 
inslag från hela världen. Kulturen är först med 
att producera en utställning om denna fram-
gångsrika svenska kläddesigner, som säljer 
sina kläder över hela världen.  Besökaren får 
ta del av hennes kreativa process och hennes 
utveckling som designer.

Vi tar tåget till Lund c:a kl 10.30, promenerar 
till Kulturen där en guide tar emot oss
kl 12.00. Hon visar oss runt på utställningen i 
45 minuter och därefter kan vi fördjupa oss. 
Vid 13.30 äter vi Kulturkrogens populära 
brunchbuffé. 

Kostnad: entré och guide 100:-, gäst 120:-. 
Buffé inklusive dryck och kaffe 169:-.

Anmälan till Marianne Staaf, 
marianne.staaf@telia.com eller 042-221415 
eller 076-8551002 senast fredag den 23 januari. 
Max antal 30 hönor. ”Först till kvarn” gäller. 
Gäster i mån av plats.



Lakritsprovning i Lakritsfabriken
Ängelholmvägen 34 tisdag den 14 april kl 18.30

På lakritsprovningen får vi information om lakritsens historia, var den växer och hur den tillverkas – samti-
digt som vi smakar oss igenom sortimentet från lakritsrot till färdig produkt.  Efteråt finns möjlighet att köpa 
lakrits med 20% rabatt. Max 24 personer.  Kostnad 140 kr. Gäster endast i mån av plats mot en extrakost-
nad på 20 kr.

Anmälan till Karin Jirsved karin.jirsved@comhem.se eller 0730-926974 senast 10 april

Möt polisen och kvinnan Ewa-Gun Westford 

Råå bibliotek tisdag den 24 februari kl 18.30

Ewa-Gun Westford från Ystad är Skånepolisens informatör, 
en historieberättare av rang som älskar att berätta om hän-
delser i sitt långa polisliv som började problematiskt i slutet 
av 1960-talet, när hon som ensam kvinnlig polis ofta blev tra-
kasserad och utfryst. Hon är också författare till boken ”Mitt 
Wallanderland” 2012.

Vi börjar kvällen med att äta en fiskrätt på restaurang Vi två 
på Råå, därefter går vi in i biblioteket och lyssnar på
Ewa-Gun. Kostnad 50 kr för föredrag och c:a 120 kr för 
maten.

Anmälan till Gun Alm gun.alm@hotmail.com eller 0706-682979 
senast 19 februari

Ugglesafari på Svedberga kulle 
tillsammans med Ulrik Alm

Det blir en vardagskväll  i början av mars, 
mer information kommer.

Årsmöte blir det i slutet av mars, mer information 
kommer från styrelsen



Klockgrodorna håller konsert på Mölle fälad

Utflykt en vardagskväll i maj

I de grunda solbelysta dammarna utan rovfiskar trivs klockgrodorna, hannarna spelar för att locka honorna. 
Linné har beskrivit ljudet som kyrkklockor på långt håll. De har fått pris som Europas mest skönsjungande 
klockgrodor i en tävling som naturvårdsorganisationen inom EU har utlyst.

Vi avvaktar rätt tid för konserten, mer information kommer.  Vi samåker och tar med egen matsäck, ingen 
avgift.

Teknik och kultur, utställning om Hallandsåstunneln och 
besök hos konstnär / galleri på Bjäre
Lördag den 9 maj

På utställningen får vi med hjälp av bild, film och installationer information om tunnelborrmaskinen Åsa, tun-
nelprojektet och moderniseringen av den svenska järnvägen.  Kostnad 50 kr.

Efteråt åker vi till Café Killeröd, som bl.a. serverar goda räkmackor. På eftermiddagen besöker vi en konstnär i 
trakten som berättar som sin konst alternativt besök på galleri. Mer information kommer.
Samåkning från Olympiaskolan kl 09.45.

Anmälan till Gunilla Orre gunillaorre@telia.com eller 042-297834 senast 4 maj.

Det gamla Råå, vi planerar för en kulturkväll i början av juni

Mer information kommer.

Anmälan till Gunnel Fajersson gunnel.fajersson@hotmail.com eller 0703-150890


