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Gisela Trapps väg 1, 254 37 Helsingborg 

e-post: helsingborgsmuseiforening@telia.com 

 
telefon:  070 - 821 55 43 Kennet Karlsson, ordf. 

070 - 814 26 90 Ann-Marie Eliasson, kassör 

042 - 20 47 59 Helena Tengstrand, sekr. 
               042 - 12 96 78    Lars Svenson, ledamot 

 
 

Till medlemmarna i 
 

Helsingborgs Museiförening 
 

 

Inbjudan till samkväm efter årsmötet 
 

Som framgår av förra medlemsbladet håller Helsingborgs Museiförening sitt årsmöte 
onsdagen den 27 mars 2019 kl 18:30 i Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26. 
Efter årsmötet kommer målerikonservator Christina Gräbe från Kulturmagasinet att 
hålla ett föredrag med titeln  
 

Helsingborgs museers konstsamling genom tiderna 
   
 
I samband med årsmötet samlas vi traditionsenligt till samkväm med servering av 
smörgåstårta med dryck (vin, lättöl eller vatten) samt kaffe och kaka. Priset för denna 
måltid är oförändrat 150 kronor per person, vilket betalas kontant till föreningens 
kassör i årsmöteslokalen före mötet. 
 

Deltagande i måltiden ska anmälas till 
 

Lars Svenson tisdagen den 12 mars kl 13 – 16 tel 12 96 78 eller  
via e-post till lars.g.svenson@gmail.com senast den 12 mars  

 
Ingrid Malmström onsdagen den 20 mars kl 13 – 16 tel 14 64 12 

 
Anmälan är bindande. 
 
 
                                                                                                                       V g vänd! 

mailto:lars.g.svenson@gmail.com


 

Medlemsavgift    
Styrelsen gläds åt att många medlemmar redan betalt medlemsavgiften för innevarande    
år och hoppas att de som ännu inte haft möjligheten att betala medlemsavgiften om 100    
kronor vill göra det inom kort till Museiföreningens bankgiro 5417-2911.                                                                                                                                          
  
 

Medlemsaktivitet 
För Museiföreningens medlemmar ordnas följande aktivitet under våren utöver de   
återstående lokalhistoriska föredragen 
 
 
9 maj kl 17:00: Antikvarie Pelle Johansson berättar i ett föredrag med titeln “Helsing-
borg – en stad på gränsen” hur Helsingborg haft förbindelse med omvärlden under lång 
tid och ger exempel från fynd av pilgrimsmärken från medeltiden med mera. Samling i  
Kulturmagasinets reception.  
 
 

Pålsjö kvarn 
Museiföreningens styrelse vill erinra om möjligheten för föreningens medlemmar att 
göra det möjligt att också under den kommande sommaren kunna hålla Pålsjö kvarn 
öppen för besökare under söndagarna. Om du är intresserad av att engagera dig som 
värd för Pålsjö kvarn är du välkommen att kontakta styrelsens ordförande Kennet 
Karlsson, tel 070-821 55 43.  

 
 
 
 
 
 
 

 


