Kulturföreningen Hönsnätets
HÖSTPROGRAM 2016
Köpenhamnsbesök
Lördag den 3 september
Designmuséet
Design Museum Danmark är ett av Skandinaviens
centrala utställningsforum för dansk och internationell
industridesign och konsthantverk. Museets samlingar,
bibliotek och arkiv utgör en central resurs för den
historiska forskningen inom design i Danmark. Museet
samlar in och dokumenterar den samtida utvecklingen
inom industriell design, möbeldesign och hantverk.
MARIE GUDME LETH - PIONEER OF PRINT17 Juni 2016 - September 25, 2016

Vi träffas på Knutpunkten kl. 9.00 för att ta båten till Helsingör kl. 9.30. Tåg Helsingör - Norreport . Vi tar sedan
en promenad på 9 min. (för de som önskar åka buss är det buss 1A till Esplanaden, 5 min.) till Designmuseet på
Bredgatan 68 där vi får en guidad visning.
Entréavgift; 100 DKK / pensionär 70 DKK. Efter visningen äter vi lunch på deras café till ett rimligt pris.

Cisternerna, konst och underjordisk upplevelse
För de som önskar fortsätta Köpenhamnsbesöket fortsätter vi till
Cisternerna, Köpenhamns gamla vatten reservoarer, som nu har förvandlats till konstmuseum. Cisternerna ligger mitt emot Zoo.
Aktuell utställning; ”Drömmen om fred” av bildkonstnären Eva Koch.
Cisternerna ( öppet kl.11-17) Entré 50 DKK/pensionärer 40 DKK.
Anmälan senast söndag 14/8 till gunillaorre@telia.com
Tel 042-28 78 34 eller 070-329 78 60

Jubileumsfest

Fredag den 14 oktober
Kulturföreningen
Hönsnätet

15 år

Vi samlas kl 18.30 och firar med middag och underhållning på
H55 paviljongen. Välkomstdrink, förrätt, varmrätt, 1 glas vin/alt alkoholfritt, kaffe och kaka.
På scenen får vi se: Programmet presenteras senare.
Pris 350 kr
Anmälan till Margaretha Eriksson, senast 1 oktober
margye42@gmail.com el 0705-374230

Kvinnans roll i det då- och nutida muslimska samhället
Träffpunkt Sköldenborg
Onsdag den 16 november kl.18.30

Vi får träffa den kvinnliga imamen Rima-El-Cheikh från Malmö. Rima är 29 år. Hon arbetar som religionslärare på en grundskola i Malmö och jobbar även i en muslimsk förening som samarbetar med flera muslimska föreningar runt om i Sverige.
Rima studerade islamologi, filosofi och arabisk litteratur under sju år på Global University of Beirut. Efter
utbildningen blev hon imam. Tyvärr finns det inte många kvinnliga imamer i Sverige. Hon brukar föreläsa
om det som har med islam att göra, mest inom den ”kvinnliga” ramen, vilken roll kvinnorna har och vad islam har att säga om kvinnor. Rima översätter även gammal islamsk litteratur till både svenska och engelska.
Om du önskar ställa frågor till Rima, vill hon
att du mailar henne senast dagen innan.
Adressen är: faithful.rima@gmail.com
Vi äter ett par arabiska ”gourmetas”,
därefter kaffe med baklava.
Pris 100 kr. Anmälan senast 10 november till gunnel.fajersson@hotmail.com eller tel. 0703-150890

Glöggmingel med Årets Pärlhöna
Kärnpunkten på Långvinkelsgatan
torsdag den 15 december kl 18.30
Vårt sista möte inför julen blir traditionsenligt
glöggmingel med tilltugg. Vi får möta vår Pärlhöna
Hanna Sundberg, som inte räds att provocera med
textilskulpturer om kvinnokroppen.
Kostnad 120 kr. Anmälan till Marianne Staaf
marianne.staaf@telia.com eller 076-8551002
senast söndag den11 december.

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

