
Livet under ytan. 

 

Tisdagen 15 januari 2019. 

Klippans bibliotek kl. 19.00 

Marinbiolog Kristin Johansson berättar och visar bilder om livet i havet och 

om det som vi normalt inte ser så mycket av. 

Kontakt Bo-Gunnar Edström 070–5206614 eller Sven-Erik Sjöstrand 0768–541985. 

Samarrangemang med Studiefrämjandet och Klippans bibliotek. 

 

 

 

Årsmöte. 

 

Tisdagen 12 februari 2019 kl. 19.00 

Plats församlingshemmet i Munka -Ljungby. 

Ansvariga styrelsen. Årsmötet hålls med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kaffe,The och  

tilltugg serveras och vi bjuder på fikat. 

Christer Hjalmarsson visar bilder, sjunger och spelar skånska visor och sånger. 

 

 

 

 

Järnvägens museum Ängelholm. 

 

Tisdagen 12 mars 2019. Samling kl. 10.00 vid entrén. 

Vi besöker museet och får en guidad tur. 

Fika finns att köpa. 

STF medlemmar gratis entré, icke medlemmar betalar entréavgift 60kr, pensionär/student 40kr. 

Mer info Bo- Gunnar Edström   070–5206614. 

 

 



Tingsgården Stidsvig. 

 

Lördagen27 april. Samling vid tingsgården kl. 10.00. 

De äldsta delarna på tingsgården är från 1400-talet. Vi får information av  

Östra Ljungby hembygdsförening om tingsgårdens och dess historia. 

Besöks görs även på några andra historiska platser i närheten av tingsgården. 

Vi kan beställa fika till en kostnad av 40kr/person. Anmälan om fika och deltagande 

görs till undertecknad. Bra om ni kan meddela om ni vill ha fika senast 18 april. 

Ansvarig Sven Erik   0768–541985 eller sven-erik.sjostrand@telia.com. 

 

 

 

Besök på Kullatorpet. 

 

Söndagen 12 maj besöker vi STF Sydvästra Skånes Kullatorp. 

Samling vid Klippans järnvägsstation 09.30 för samåkning. Kostnad för att besöka  

Kullatorpet är 20kr/deltagare. Samarrangemang med STF Norra Öresund. 

I samband med besöket gör vi också en kortare vandring i den vackra naturen. 

Medtag fika. 

Kontakt. Sven-Erik Sjöstrand   0768–541985. 

 

 

Vandring Skepparkroken-Ängelholm. 

 

 

Torsdagen 30 maj 2019 (Kristihimmelsfärdsdag.) 

Samling Ängelholms stn 09.30 eller Skepparkrokens hamn 10.00. 

Vi vandrar från Skepparkroken till Ängelholm 6–7 km beroende på vilken väg vi tar. 

Det går med fördel att åka tåg till Barkåkra stn och sedan gå några hundra meter till hamnen. 

Hbg 09.21, Ängelholm 09.43, Barkåkra 09.47. 

Medtag fika. Samarrangemang STF Norra Öresund och Naturskyddsföreningen Ängelholm. 



Medlemmar i föreningen gratis, icke medlemmar 40kr. 

Mer info Bo-Gunnar Edström   070–5226614. 

 

 

 

Läderfabriken Klippan-Bäljane å. 

 

 

Lördagen 15 juni 2019. Samling vid Klippans läderfabrik kl.10.00. 

Det blir en inte allt för lång vandring i området samt längs Bäljane å. 

Medtag fika. 

Kontakt Gunnar Norberg 070–5227951 eller Sven-Erik Sjöstrand   0768–541985. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


