Skånska Akademiens vänförening
SEPTEMBER 9, 2015

Välkomna till en höst med nya spännande
aktiviteter!
"Kultur & Humor!


19/9 Kulturnatt i Lund med föredrag om Jord.



3/10 Mittelen, Skånes mittpunkt i Höör. Denna dag koras Årets Skånska
pristagare.

motto: Skåne i



12/10 Afterwork på Grand Hotel i Lund med föreläsning och musikarrangemang

omvärlden och



24/10 Miniföreläsningar i olika ämnen på Grand Hotel i Lund. Skånska Akademiens
vänförening anordnar.



25/11 Jordsymposium i Lund. Tvärvetenskapligt heldagssymposium på temat
”Utan jord – inget liv eller Den goda jorden”. I samarbete med Lungliga
Fysiografiska Sällskapet i Lund.

Skånska Akademiens

omvärlden i Skåne!"

Mer information följer nedan.
***************************

Kulturnatt
Lördagen den 19 september är det Kulturnatt i Lund och Skånska Akademien ställer upp
med tre föredrag om Jord, en försmak av heldagssymposiet den 25 november. Klockan 1719 på Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, ges möjlighet att lyssna på tre föreläsningar:


Är jord gjord av svamp? Håkan Wallander, Professor i markbiologi, Lunds
universitet



Några konstnärers bild av jord. Cecilia Nelson, tidigare chef för konsthallen i Lund



Från avfall till värdefull resurs – uringödning i Uganda. Elina Andersson, fil.dr.,
LUCSUS, Lunds universitet.

Mittelen
Lördagen den 3 oktober är det dags för Mittelenarrangemanget på Brännemölla i Höör med
start klockan 12 i Åkersbergs kapell och fortsätter klockan 13 vid ”Skånes Mitt” på
Brännemölla. Entreprenören och företagaren Percy Nilsson är årets pristagare av ”Årets
medelpunkt” för sina stora insatser för Skåne och speciellt Malmö och idrotten. Höörs
Ungdomskör sjunger ett originalverk för kör av Håkan Carlsson. Vandringspriset ”Årets
medelpunkt” utdelas till en person som ”gett tyngd och energi åt kultur och humor i
Skåne”.

Tal, Traktering och Ton
Måndagen den 12 oktober bjuder Skånska Akademien, Grand Hotel och Musik i Syd in
vänföreningen till en underhållande After Work med föreläsning, pyttipanna och sång av
vokalgruppen Achoir! Professor Roland von Bothmer kommer att föreläsa om ”Vår framtida

matsäkerhet ligger i Svalbard” som sen följs av körfestival och pyttipanna. Medlemmar i
vänföreningen erbjuds köpa biljetter för rabatterat pris: 120 kr (ordinarie 160 kr).
Biljetterna bokas på Biljettbyrån i Lund, tel 046-13 14 15, på turistbyrån, Stortorget. Uppge
rabattkod ”Skånska Akademien”. OBS! Rabatten gäller vid beställning via Biljettbyrån (ej
Ticnet).

Miniföreläsningar
Lördagen den 24 oktober bjuder vänföreningen in till tre miniföreläsningar på Grand Hotel.
Programmet är inte spikat än men utlovar spännande innehåll!

Jordsymposium
Onsdagen den 25 november, klockan 8:25-17:00, bjuder Skånska Akademien, tillsammans
med Kungliga Fysiografiska Sällskapet, in till Jordsymposium på Grand Hotel i Lund. Ett
tvärvetenskapligt symposium om ”Utan jord - inget liv eller Den goda jorden”. Anmälan är
obligatorisk! Anmälan till Kungliga Fysiologiska Sällskapet, Stortorget 6, 222 23 Lund alt
kansli@fysiografen.se senast den 12 november. Deltagande och förtäring är kostnadsfritt.

I backspegeln
Tullstorpsprojektet
Sommarens vägkyrka med Tullstorpsstenen, eller Ulfs runsten som den också heter, var
väldigt lyckad! Sven Rosborn berättade om runstenen och platsen för en stor skara under
två tisdagar i juli samt under pressvisningen.

Medlemskap
Skånska Akademiens vänförening tar gärna emot fler medlemmar! Informera släkt och
vänner om aktiviteterna och låt dem anmäla sig till föreningens kassör Kjellåke Lindberg,
evakjell@telia.com . Medlemsavgiften är 100kr/år och betalas in på bankgiro: 842-7817.

