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Statarmuseets Vänner
Höst & Vinter
…nu blir
kvällarna kyliga
och sena…
Ännu en sommar är
slut. Nu kommer
stormar, snö och
GÅ
mörker. Men på
INTE
Statarmuseet tänder
VILSE!
vi våra ljus, bjuder in
till värme, omsorg,
möten och händelser!
Köket har bullat upp med diverse godsaker - både matiga och söta. Butik,
bokhandel och skafferi fylls på efter hand - så att Ni kan hitta omsorgsfulla
gåvor och håvor.
Dessutom bjuder vi in till en dag för julstök. Den 22.11 hopps vi bli flera
som vill ”jula” till det på museet inför den stundande ”Julefrid i Wintertid”
som inleds den 25 o 26 november och sträcker sig fram tom 17.12.
Välkommen mellan kl 10-15.
Närmast är det Höstlov v 44, Arkivets dag 11.11 och Fars dag 12.11.
Vår verksamhet har årligt stöd från Region Skåne och stiftelsens huvudmän,
våra evenemang genomförs i samverkan med ABF Sydvästra Skåne, ABF
Skåne och vi samarbetar med bla Emigranternas Hus i Göteborg, KFUMkiosk i Malmö, Svedala och Malmö kommun m fl.
2018 öppnar vi upp den 9 januari kl 10-15. Lördags- och söndagspremiär är
det sportlovsveckan den 24 och 25 februari kl 11-16. Nya öppettider i juli och
augusti kl 11-16.
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MINNS
DITT ENGAGEMANG!
LÖS
MEDLEMSAVGIFT!

DU / NI BEHÖVS!
100:- ENSKILD
200:- FAMILJ
500:- ORGANISATION

FRI ENTRE!
NYHETSBREV!
GÖR SKILLNAD!
BG 421 - 4342
1

Staket och portal
på plats

Petter Larsson målar
den fina portalen.
Ritad av arkitekt Jan
Bergfelt och
tillverkad av
Lundasnickerier.

Vänföreningen
arkiverad!
Tack Marianne
Sörenson!

Tack Fleur för
ogräsrensning!
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Höstlov vecka 44
31.10 - 3.11 kl 10-15.
Stängt 4.11. Öppet 5.11 kl 11-16.
För barn i sällskap med vuxen:
40:- i entre för vuxna.
Hela dagen:

S:t Clemens will oss
winteren gifva

Statarmuseets kluriga gömmelek
kl 11.30 - 13.30
En historisk tugga -

Julefrid i Wintertid

brödbak i vedeldad
stenugn med pedagog

25 & 26 november kl 11-16

kl 13
Sagostund

* TRADITION * MÖTEN
* ELD * SMAK * DOFT
* GRANAR * PYSSEL
* PEPPARKAKSBAK I VEDUGN
* UPPLEVELSE * STILLHET
* DJURPARK * KAFE 3xKRAV
* BUTIK med gåvor & böcker
* SKAFFERI med delikatesser

kl 11 & 14
Djurparkspromenad

Torsdag 2.11
Fackelvandring!
Start kl 18 hos Malmö Fritid i Torup.

* Kl 11 och 15 Djurparkspromenad!

Vårt Kafe håller öppet kl 18 - 20!

Detta evenemang är Vänföreningens!
Är Du intresserad av att göra en ideell insats…
Hör av Dig!

GÖSTA
NILSSON
FATTAS
OSS!

Entre dessa dagar är 50:- för vuxna.
Då ingår entre och pedagogledd verksamhet: ett
julpyssel, pepparkaksbak, djurparkspromenad och
kanske en saga…
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

16 juli somnade socialdemokraten, folkbildaren och före detta kommunfullmäktigeordförande I Landskrona
Gösta Nilsson in, 83 år gammal. Som chef och försteombudsman för ABF Skåne var han med och drev
initiativet kring” Gräv där Du står” om skånska statare och lantarbetare tillsammans med Svenska
Lantarbetareförbundet och Historiska Institutionen vid Lunds Universitet. 1992 var ABF Skåne en av bildarna
till Stiftelsen Statarmuseet i Skåne som 23 april 1995 kunde inviga Statarmuseet i Skåne i Torup. Göstas
engagemang och övertygelse för bildning och kultur var stor och aldrig sinande. Dessutom var han modig.
Han personifierade verkligen ABF:s slogan ”Ingeting är omöjligt”. Hans och hans gärning har gjort skillnad.
Gösta - Du är saknad!

2

