
Att arbeta ideellt är att verka utan vinstintresse, 
och ofta för ett gott syfte.  

Statarmuseet har sedan 2005 delat ut stipendiet Stat Y 
Ett - ett konstverk signerat Bernt Franckié Grünewald, 
som ett tecken för den stora värme, uppskattning och 

beundran som ideella volontära krafter frammanar. 

2018 års mottagare - Astrid Netterby!
Astrid har varit med från 1995 då hon stod för 

invigningsmaten, startade upp museets Kafe, initierade 
årliga julmarknader. Hon sitter i föreningen styrelse och 

har i  många år tagit hand om museets bokföringen.  

Statarmuseets Vänner 
Från 2018 till 2019!

Nya dörren 
på plats! 

Design vår 
gårdskarl 

Roger 

Johansson.

Kerstin Evander läser 

julsagor under Julefrid i 
Wintertid.

Frida och Bernt byggde utställningen 
De osynliga jordarbetarna. Ny facklig 

herre



TACK för bidraget som möjliggör!  
Crafoordska stiftelsen:  
Svart på vitt - ett foto säger mer än 1000 ord 
- ett fotoarkivprojekt. 
 

TACK för bidraget som möjliggör!  
Region Skånes Kulturförvaltning:  
Samverkan med Moomsteatern i Malmö  
och deras uppsättning av  
Den enfaldige mördaren. Premiär 9 mars. 

Minns ditt 
engagemang!  

Lös medlemsavgift! 
Du/Ni behövs! 

BG 421 - 4342   
100:-enskild  
200:-familj  

500:-organisation 
 

FRI ENTRE 
nyhetbrev * inbjudningar 

Gilla! på Facebook & Instagram & 
Google. 

 

www.statarmuseet.com

Detta händer under våren 2019!  
 

Sportlov v 8                19.2-22.2  
Internationella kvinnodagen         10.3 
Påsklov v 16               16.4-18.4  
Bokens dag                 21.4 
Bok, bildning och författare. 
Internationalen                 1.5 
Litteraturrundan     4.5 
Möt Emil Boss och hans arbete  
om lantarbetarna i Sydafrika. 
Mors dag / Blomstertid kom!         26.5 
Kristi himmelsfärdsdag               30.5 
Nationaldagen /  
Internationella världsmiljödagen     6.6 

Sommaröppet juli-augusti tisdag-söndag kl 11-16. 
 

För ökad tillgänglighet byggs entreramper från 
Tidevarv, 52:an och norran samt trägolv på en del 
av utomhusserveringen. Köket behöver till viss del 
renoveras. Uppdatering av utställningar fortsätter. 
Skolprogram, föreläsningar, trädgårdsarbete, 
odlingar, fastighetsunderhåll…Johanna ska bli 
mamma så Kafe & Kök med högsta KRAV-
certifieringen kommer att få ny ”köksa”. 
Museets vardag erbjuder omväxlande möjligheter!

För andra året i rad 
genomförde Malmö 
Universitet lärarutbildning för 
blivande historielärare på 
Statarmuseet. Praktiskt taktilt 
historiebruk ingick… och 
pepparkakorna blev goda.

Träff med Hans och Per från 

Moomsteatern.

INBJUDAN ÅRSMÖTE 
21 april  2019 

Helgen närmast 23 april firar vi 
minnet av Statarmuseets 

öppnande 1995 och 
Arbetarbiblioteksmuseet 2000. 

Kl 14 
Möt arbetarlitteraturen 

tillsammans med Petter Larsson 
och hans gestaltning av 

bokmannen Nils Nilsson. 
Kl 16 

Årsmötet!  
 

VÄLKOMMEN! 

http://www.statarmuseet.com
http://www.statarmuseet.com

