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Utflykter
Miniföreläsningar
Årsfest, Grand Hotel, Lund
Våra föreläsningar
Mittelendagen, Höör
Omistliga företeelse

Aktiviteter kommer med särskilt utskick. Glöm inte följa
informationen på vår hemsida och våra Facebookkanaler..

Akademiens

*******************

motto:

Några viktiga datum att redan nu notera i Er agenda..
"Skåne i
omvärlden
och
omvärlden i
Skåne"!

2019-20

Mars, Årsmöte Vänföreningen
Akademiens Årsfest på Grand Hotel.
Övrigt i programmet, informerar vi separat
och i kommande nyhetsblad. Glöm inte att
följa oss på hemsidan och på våra
Facebooksidor.

Mittelendagen i Höör
Mittelendagen den 5 oktober. Höjdpunkten
blir utdelandet av vandringspriset ”Skånes
Medelpunkt”.
Särskild inbjudan kommer snart som mail
och som information på vår hemsida och FB-sida.

Mitelendagen
är en av våra
huvuddagar i
aktivitetsschemat
*

Lite
tillbakablick
kring de
senaste
aktiviteterna

Ny styrelsemedlem i vänföreningen

Vi hälsar Göran Alvek välkommen i vänföreningen och det
vidare styrelsearbetet.

Årets Miniföreläsningar

Våra
symposium och
andra
aktiviteter
*

De populära miniföreläsningarna fortsätter. Separata utskick
kommer vid varje tillfälle och med information här och på
våra facebooksidor.

After Work

Våra omtyckta och spännande miniföreläsningar fortsätter som vanligt
på Grand Hotel i Lund. Dessa informerar vi via särskild inbjudan till våra
medlemmar. Här kallas man även via ”Skånska Akademiens
Vänförening” på Facebook.

Tullstorpsstenen
En omistelig
företeelse

Per Linde - är en av våra många omtyckta föreläsare med
astronomiska perspektiv.

Mittelendagen i Höör

Vänföreningen gör en utflykt den 14 september i Skånes
nordvästra hörn med rik kulturbyggd som har mycket att
bjuda på.
Ett särskilt utskick har gått ut till medlemmarna. En
påminnelse kommer snart.
Anmäl Er gärna i god tid.

*
Skånska
Akademien
står inte bara
i mitten av
Skånskt
kulturliv, vi
står stabilt i
mitten
*

Lite från årets Musikaliska
Luftsymposium
I Skåne utgår vi
ifrån
mittpunkten
*

Notera redan
nu våra
aktiviteter
i er agenda
*

Genomfördes den 28 maj på Jordeberga gård där Otto von
Arnold och Sven-Olle R. Olsson hälsade oss alla välkommen.

Det musikaliska inslaget var sångaren
Tommy Juth och kapellmästaren Per
Engström under kvällen och som verkligen
var i högform.

Ett
medlemskap
är också ett
stöd för
Skånskt
kulturliv.
*

Följ oss gärna
på de sociala
medierna!

Fil dr Sven Olle R Olsson berättade om de
4 elementen med förankring i filosofin
och i vårt historiska kulturarv. Hans fråga
på om vi skulle ha en fortsättning på
detta ämne möttes av positivt svar av
alla närvarande.
Som föreläsare hade vi tre inbjudna
gäster som alla är specialister inom
sitt område. Det var Meteorologen
Mats Andersson väl igenkänd från
TV-rutan och som pratade om
klimatorsaker och klimateffekter i
stort.
Universitetslektoroch fil dr inom
naturgeografi Maj-Lena Linderson
utvecklade frågan om hur man kan
veta hur klimatet kan bli om hundra
år.
Professor emeritus inom teoretisk
filosofi, Bengt Hansson hade som
ämne, liv & luft i vetenskap och myt.
Temat för kvällens symposium var då
givetvis ”Luft”.
Våra föredragshållare slog verkligen an
i ett ämne som berör oss alla när
miljödebatten är högaktuell på många
sätt.

Några noteringar:

På Tullstorps kyrkogård..

På Tullstorp kyrkogård, 1,5 mil nordost om Trelleborg, står
ett unikt minnesmärke. Nya skyltar visat nu vad som finns
på denna plats och informationen om detta fantastiska,
tusenåriga minnesmärke har nu lyfts fram tack vare
Skånska Akademien, tillsammans med Svenska kyrkan,
Jordberga gods, Trelleborgs kommun m.fl. som gått
samman i ett projekt som lyfter fram detta bokstavligt talat
tunga vikingaföremål till den höga placering på rangskalan
över besöksmål som det faktiskt förtjänar.

Arabisk bokmässa på
Amiralen i Malmö under tre
dagar.

Denna bokmässa är med sitt ämne den största bokmässan i
Norden
Jag från vänföreningen och några fler av våra medlemmar
inom akademien med direktorn i spetsen, hade den stora
upplevelsen att stödja Bengt Knutsson i hans arbete på
mässan under vecka 17. Bengts stora kunskap och
språkbredd, gjorde dessa dagar till starka minnen. En och
annan arabisktalande medborgare knallade hem med boken
”Konsten att bli Skånsk” under armen tillsammans med en
och annan av Bengt Knutsons egna boktitlar.

Medlemskap

Skånska Akademiens vänförening tar gärna emot fler
medlemmar!
Informera släkt och vänner om aktiviteterna och låt dem
anmäla sig till föreningens kassör Carl-Gustav Johansson,
cge.johansson@gmail.com

Medlemsavgiften är 100kr/år och betalas in på bankgiro:
842-7817.
För er som redan är medlemmar, glöm inte att betala in
årsavgiften.
************

Våra sociala medier
Ni har väl inte missat att Skånska Akademien och dess
vänförening numera också finns på Facebook?!
• Skånska Akademien på Facebook:
https://www.facebook.com/Sk%C3%A5nskaAkademien-108606025865196/?fref=ts
• Skånska Akademiens Vänförening på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/769833909818511
/?fref=ts
• Skånska Akademien och vänföreningens hemsida:
http://www.skanskaakademien.se/

Bästa medlemmar;
En påminnelse om att Ni vänligen skickar in ev. ändrade
adressuppgifter till - cge.johansson@gmail.com - så snart
som möjligt. En felaktig ePost gör att Ni kan missa viktig
information från oss.
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