Kulturföreningen Hönsnätets
HÖSTPROGRAM 2015
Vi åker till Klippan och besöker Sankt Petri Kyrka,
Klippans konsthall, Klippans yllefabrik och den
ekologiska gården Bjärhus
Lördag 4 september
Dagen börjar kl 10.00 med guidning i Sankt Petri kyrka,
ett modernt mästerverk av arkitekt Sigurd Lewerentz,
sedan besök i Klippans konsthall där glaskonstnär Ellen
Malmgard har vernissage. Den ekologiska gården Bjärhus,
där man kan köpa ekologiska grönsaker och ekologiskt
kött, tar emot oss för lunch (om vi är minst 15 personer).
Dagen avslutas på Klippans yllefabrik där vi kan fynda
heminrening i fabriksbutiken. Dagen avslutas senast kl 15.

Samåkning från Olympia kl 9.15. Kostnad 10 kr/person för guidning i Sankt Petri, lunch c:a 95 kr.
Anmälan till Mimi Belfrage Mohlin mimimohlin@hotmail.com eller 070-5685131 senast tisdag 1 september.

Möt konstnär Susanne Jardeback
Sköldenborgs träffpunkt onsdag 23 september kl 18.30
Susanne Jardeback ursprungligen från Laröd, nu bosatt i
Ask, arbetar i tekniker som olja, akryl och collage. Utnämndes till Nobelkonstnär 2011 och fick uppdraget att tillverka
Nobeldiplomen i ekonomi, kemi och fysik under tre år, som
förlängdes med ytterligare ett år. Susanne berättar om sitt
liv, sin konst och sina erfarenheter som Nobelkonstnär och
visar bilder från sin konst och från Nobelfestligheterna.
Vi äter något enkelt, kaffe och kaka serveras liksom vin till lågt
pris. Kostnad 120 kr. Anmälan till Marianne Staaf
marianne.staaf@telia.com eller 076-8551002 senast
söndag 20 september.

Besök på Tillberg Design, småbåtshamnen i Höganäs
Troligen vecka 43

Tillberg Design gör inredningar på större kryssningsfartyg (arbetar nu med inredning på Titanic II),
hotell och butiker. Tillbergs har lovat att ta emot
oss men kan inte lämna besked om datum förrän till
hösten. Efter besöket äter vi på Restaurang Bryggan
i Höganäs.
Samåkning från Olympia. Kostnad endast för maten på
Bryggan. .
Anmälan till Karin Jirsved karin.jirsved@comhem.se
eller 070-5607581.

Ellen Skarp från Killbergs bokhandel
bokpratar om höstens böcker
Råå bibliotek torsdag 19 november kl 18.30

Här har vi chansen att få många bra boktips för egen läsning och kanske till
julklappar.
Efteråt äter vi på Trivas på Råå. Kostnad 50 kr + mat. Anmälan till Gun Alm
gun.alm@hotmail.com eller 0706-682979 senast söndag 15 november.

Glöggmingel med Årets Pärlhöna
Kärnpunkten på Långvinkelsgatan
tisdag 15 december kl 18.30

Vårt sista möte inför julen blir traditionsenligt glöggmingel
med tilltugg och vi får möta vår Pärlhöna Jonna Nilsson som
är filmare.
Kostnad 120 kr. Anmälan till Marianne Staaf
marianne.staaf@telia.com eller 076-8551002
senast fredag 11 december.

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

