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Styrelsen i Helsingborgs Museiförening vill önska alla medlemmar

Ett Gott Nytt År
Med detta medlemsbrev följer ditt medlemskort för år 2019 i Helsingborgs Museiförening.
Varje medlem skriver själv sitt namn på medlemskortet. Medlemsavgiften, som är 100
kronor per person, betalas snarast in på föreningens bankgiro nr 5417-2911. Glöm inte att
ange namn, adress och eventuell e-postadress. Eftersom allt fler väljer att betala direkt via
sin internetbank har vi valt att inte skicka med något inbetalningskort.
Vi är tacksamma för att få så många e-postadresser som möjligt och tar gärna emot
uppgifter om nya och ändrade e-postadresser.
Som medlem i Helsingborgs Museiförening har du fritt inträde till de lokalhistoriska
föredragen i Dunkers Kulturhus. Du har också möjlighet att delta i de visningar och andra
arrangemang som anordnas speciellt för föreningens medlemmar. Museiföreningens
främsta mål är att stödja Helsingborgs museer och ju fler vi är i föreningen desto större kraft
har vi att arbeta för detta mål.

Lokalhistoriska föredrag våren 2019
Historia spelar roll idag. Historia är inte bara sådant som hänt i förfluten tid. Historia är nutidens urval av händelser, processer och människor i det förflutna. Historia handlar därför
lika mycket om oss idag som om människor som levde här före oss. Dåtid och nutid på
samma gång.
Om du är nyfiken på historia är vårens tre lokalhistoriska föredrag något för dig. De startar i
februari och samarrangeras med Helsingborgs Museiförening och Studiefrämjandet och hålls
i Konsertsalen på plan 2 i Dunkers Kulturhus.
Entré: 80 kronor
Med kulturkort: 40 kronor
Museiföreningens årskort: fri entré
Biljett hämtas i förväg i receptionen på Dunkers Kulturhus, senast samma dag kl 18:00.

Onsdagen den 6 februari kl 18:30
Historien och filmen om Arnbergs korsettfabrik i Höganäs 1893 – 1969
Per Lundgren, entreprenör och dokumentärfilmare
Per Lundgren bjuder in till en kväll i filmens tecken och delar med sig av sina erfarenheter av
olika filmprojekt. Vi får se filmen om Arnbergs korsettfabrik och höra historien bakom
projektet “Korsettkungen i Höganäs”.

Onsdagen den 6 mars kl 18:30
Moderna kvinnor – 1920-talets utmanande kvinnligheter
Emma Severinsson, fil dr i historia och lärare i modevetenskap
De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna
kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkter, utan användes som en arena för att diskutera frågor om nationalitet, rasbiologi, genus, kropp och
det moderna samhällets utmaningar. De moderna kvinnorna ifrågasatte nämligen
traditionella genusstruktuer genom att idrotta, köra bilar, ställa nya krav på äktenskapet
eller helt enkelt välja bort giftermål till förmån för ett självförsörjande singelliv. Samtidigt
politiserades och granskades deras kroppar, korta kjolar och livsstil.

Onsdagen den 3 april kl 18:30
Vad gjorde kvinnorna när männen skrev historia?
Projektet Kvinnokarta i Helsingborg
Camilla Bergvall, initiativtagare till Kvinnokarta Helsingborg
En föreläsning om ett projekt som vände upp och ner på stadens historia för att se vad som
fanns gömt mellan raderna. Du får möta några av de kvinnor som levde i Helsingborg i början
av 1900-talet, vars berättelser fallit bort i urvalet när historieböckerna skrevs.

Årsmöte 2019
Museiföreningens årsmöte 2019 kommer att äga rum onsdagen den 27 mars kl 18:30.
Platsen blir densamma som de senaste åren, nämligen Kärnpunkten Nedre Långvinkelsgatan
26. Det finns plats för fler personer att engagera sig i Museiföreningens styrelse. Om du har
tid och intresse för ett sådant uppdrag är du välkommen att höra av dig till styrelsens ordförande Kennet Karlsson, tel nr 070-821 55 43.

Pålsjö kvarn
Under föregående sommars söndagar bemannade Museiföreningens medlemmar Pålsjö
kvarn under några eftermiddagstimmar. Det är Museiföreningens förhoppning att också
under kommande sommar kunna hålla Pålsjö kvarn öppen för besökare under söndagarna.
Detta fordrar att ett antal personer är villiga att åta sig värdskapet för kvarnen. Om du är
intresserad av ett sådant uppdrag, tag gärna kontakt med styrelsens ordförande Kennet
Karlsson, tel nr 070-821 55 43 och anmäl dig!

