Medlemsbrev april 2022

Gisela Trapps väg 1, 254 37 Helsingborg
e-post: helsingborgsmuseiforening@gmail.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

Årsmöte och samkväm efter årsmötet
Museiföreningens medlemmar hälsas varmt välkomna till

ÅRSMÖTET
som äger rum torsdagen den 19 maj 2022 kl 18:30 i Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26.
Efter årsmötet kommer antikvarie Birgitta Witting att hålla ett föredrag med titeln
Eleonora Jepsons dagböcker
Vi tar upp traditionen att i samband med årsmötet samlas 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 eller genom
swish i årsmöteslokalen före årsmötet.
Deltagande i samkvämet ska senast den 6 maj anmälas till Museiföreningen via e-postadress
helsingborgsmuseiforening@gmail.com eller via telefon till Lars Svenson, 042-12 96 78,
antingen den 5 eller den 6 maj kl 14 – 16.
Anmälan är bindande.

Medlemsavgift
Styrelsen gläds åt att många medlemmar redan betalt medlemsavgiften för innevarande år och
hoppas att de som ännu inte haft möjlighet att betala medlemsavgiften om 100 kronor vill
göra det inom kort till Museiföreningens bankgiro 5417-2911.
Vi är tacksamma för att få så många e-postadresser som möjligt och tar gärna emot uppgifter
om nya och ändrade e-postadresser.

Stadshistorisk vandring den 11 maj kl 17:00
För Museiföreningens medlemmar anordnas en historisk vandring i centrala Helsingborg
med anknytning till hamn, hav och Öresund under ledning av Museiföreningens ordförande Kennet Karlsson.
Samling sker utanför hotell Marina Plazas entré.
Vandringen går via Helsingborgs C, f d Knutpunkten, till den nya varvsbron som leder till vår
senaste stadsdel Oceanhamnen. Kennet Karlsson berättar om den totala förändring som detta
område genomgår, hamnens utveckling, Helsingborgs varvs historia och varför det finns en
del svårförståeliga gatu- och platsnamn i den nya stadsdelen. Promenaden fortsätter sedan
vidare norrut via pampiga byggnader längs Järnvägsgatan till Hamntorget. På vägen dit får vi
höra om intressanta historiska byggnader, skeenden och så vidare, som till exempel hur det
gick till att bada i havet här förr i tiden (?).
Vandringen fortsätter mot den nya så kallade Ångfärjeparken vid Sea-U, där det berättas om
hamnens tillkomst, bryggan som Bernadotte landsteg på, färjestationens historia och mycket,
mycket annat. Vi får också höra om de våldsamma marina sjöslagen som inträffat i sundet här
utanför på 1600-talet.

Lokalhistoriska föredrag hösten 2022
För hösten planeras tre lokalhistoriska föredrag. Datum för dessa är den 7 september, den 5
oktober och den 2 november. Programmet kommer att fastställas senare.

