En historisk tugga
beviljades projektanslag från
Region Skåne!
Projektet och eventet En ätbar eftertanke i
samarbete med Riksutställningar gav museet
nya förutsättningar att utveckla sin
pedagogiska verksamhet. Samarbete med
KFUM kiosk och Malmö Högskola skapar
förutsättningar att nå en större variation och
bredd av besökare. Mat blir ett medium i möten
mellan olika kulturer, genus och generationer.
Den kulturella infrastrukturen stärks genom det
nationella samarbetet med Riksutställningar.
Något vi hoppas ska gynna utvecklingen av
den pedagogiska verksamheten och nå fler
besökare.
Regionen menar att Statarmuseets väl
genomarbetade miljö- och hållbarhetsaspekt
för verksamheten har betydelse för bidraget.

Sommartid juli - augusti!
Tisdag-söndag kl 11-17.
Kalendarium Höst:
6.8 Qulturrundan * 3.9 BokSkogens Dag
9 & 10.9 Kulturarvsdagar * 24.9 Mikaeli
skördetid & Äppeldagen * 1.10 Barnens Dag &
Djurdagen * 31.10 - 3.11 Slankvecka /Höstlov
* 11.11 Arkivet Dag * 12.11 Fars Dag
Äppelmustning hela äppelsäsongen.

Kalendarium Winter:
25 & 26.11
25.11 - 17.12
28.11 - 15.12
16 & 17.12

Wintertid! OBS! Nytt juldatum!
Julutställningar
Julstök ti-fre. Förbokas.
Årets sista öppethållande

Inhängnat område
Tack vare bidrag från Svenska Kommunalarbetare förbundet har arbetet med att
inhägna Statarmuseet - och därmed klara den
sista punkten vad gäller Djurparksreglerna blivit
verklighet. Runt museiområdet finns nu ett
uppsatt nät samt grindar. Syrenplantor har
planterats på båda sidor om nätet och kommer
med tiden att göra inhängnaden grön.
Stängslet sattes upp av Helsingborgs stängsel
AB. Den 22 maj var det dags för portalen att
komma på plats. Lundasnickerier har snickrat.
Kvar att göra är kastanjestaketet som ska
skapa en tydligare infrastruktur på området vad
gäller museientre och fritt område. Dessutom
ska en vägg bakom uthuset utgöra skyddande
gräns mot djuren. Tack arkitekt Jan Bergfelt
för Dina finfina ritningar, konstruktioner och
arbetsinsatser på plats!

Statarmuseets
Vänner
Nytt namn från 7 maj 2017!
Förkortningen av Intresseföreningen blev
komplicerad sett till händelser i världen.
Nya kycklingar!
Nina och Vanja Sundberg
Larsson är lyckliga bärare.

Vill Du bli en ideell volontär på
Statarmuseet? Styrelsen,
Trädgård, Evenemangsdagar,
Winterdagarna…
Du behövs!

Sven Henriksson
har tilldelats
Brantingmedaljen!
Sven har även mottagit
museets stipendium
”Stat Y ett” för sitt
varma engagemang och
sina mångåriga insatser.
på museet. GRATTIS!

Hästhagar blir åter odlingsmark. Nya
ägare till von Leithners mark kring Torup
och Bara innebär att marken tvärs över
grusvägen mitt emot museet återgår till
odling. Först ut blir majs.

Julefrid i Wintertid
2017 åter i samklang med Bondepraktikans
S:t Clemens will oss winteren gifva!
Enligt den anländer Winteren den 23.11.
Julhelg 25 & 26.11 2017!
Tradition, julpyntat museum, glögg, pyssel,
pepparkaksbak, gåvor, delikatesser.

Hasse Jeppsson har lämnat
oss i saknad. Hans engagemang
och insatser under alla år är
ovärderliga, berättelserna
minnesvärda, hans energi, vilja och
goda humör oförglömliga.
Tillsammans med sin fru Ulla erhöll
han stipendiet ”Stat Y Ett” för alla
betydelsfulla insatser.
Du fattas oss!

Årsmötet 7 maj - tack till Er som kom!

Göte Murares hustru framför dagens Statarmuseum.

Beslut:
* Nytt namn på föreningen - Statarmuseets Vänner.
* Medlemsåret återgår till kalenderår när det visat sig att löpande
år blev svårhanterat rent administrativt.
* Medlemskap lösta fom augusti gäller 1,5 år.
* Teknikutvecklingen öppnar upp för mer miljövänliga alternativ
och minskade kostnader för utskick.Nyhetsbrev via länk till
hemsidan och möjligheter till digitalt medlemskort utreds.
TACK! för att Du meddelar epostadressen!
* Styrelsen: Ordförande Claes Block, kassör Bo Carlqvist.
sekreterare Frida Franckie. Ledmöter Monicka Keidser, Lars
Backe. Suppleanter Astrid Netterby, Lillemor Backe. Revisorer:
Inger Jarl-Beck, Malte Lindborg. Revisorssuppleant: Sven
Englesson. Valberedning: Nils Nilsson, en vakant.
Mötet inleddes med författarem Torgny Kvarnstedt och hans
härliga berättelse om sin historia och sitt författarskap.

Minns ditt engagemang!
Lös medlemsavgift!
Ni behövs!
BG 421 - 4342
100:-enskild
200:-familj
500:-organisation
FRI ENTRE
nyhetbrev * inbjudningar
Gilla! på Facebook & Instagram!

www.statarmuseet.com
= aktuell information

