
                                                
Medlemsbrev febr 2023 
                                   
                                           

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 

Å R S M Ö T E T  

som äger rum onsdagen den 15 mars 2023 kl 18:30 i Kärnpunkten, Nedre Långvinkels- 
gatan 26. 

Efter årsmötet kommer fil dr Anja Petersen att hålla ett föredrag med titeln  

70-talslägenhet som museum  

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 eller genom 
swish i årsmöteslokalen före årsmötet.  

Deltagande i samkvämet ska senast den 3 mars anmälas till Museiföreningen via e-
postadress helsingborgsmuseiforening@gmail.com eller via telefon till Lars Svenson, 
042-12 96 78, antingen den 2 eller den 3 mars kl 14 – 16.  

Anmälan är bindande. 



Medlemsavgift och medlemskort 
Med detta medlemsbrev följer ditt medlemskort för år 2023 i Helsingborgs Museiförening. 
Varje medlem skriver själv sitt namn på medlemskortet. 

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.  

Lokalhistoriskt föredrag den 1 mars kl 18:30 
På grund av sjukdom utgår ämnet för det lokalhistoriska föredraget den 1 mars. I stället 
kommer arkeolog och före detta museichefen Sven Rosborn att tala om Vikingakungens 
guldskatt, historien om Harald Blåtand och hans påträffade grav, men också om en 
nyupptäckt, tusenårig krönika som skriver om Danmarks och Skånes 900-talshistoria. 

Kyrkogårdsvandring den 20 maj kl 14:00 
Följ med på en guidad vandring på Gamla kyrkogården och Donationskyrkogården på Söder i 
Helsingborg. Museiföreningens ordförande Kennet Karlsson ta oss med på en intressant 
vandring bland gravstenar som avslöjar en stor del av Helsingborgs historia genom de mer 
eller mindre kända namn som återges på gravstenarna. Även kyrkogårdarnas egen historia 
berörs. 
Samling vid huvudingången till Gamla Kyrkogården vid Södergatan (mitt emot Södergatan 
14). Vandringen tar ungefär en timme. 
Gamla kyrkogården är lätt att gå i, men upp till Donationskyrkogården finns en hög slänt, som 
vi går uppför i lugnt tempo.  


