
Torekovs Föreläsningsförening 

 Höstterminen 2022 

 

 

Torekovs Församlingshem 

Söndagen den 18 september 2022 kl. 18.30 

Ingrid Thuresson, Båstad 

Kulturarv som besöksmål 

 Kåseri av Ingrid Thuresson, före detta rektor på Apelrydsskolan, vd för Norrvikens Trädgårdar och 
nu ordförande för Bjäre Härads Hembygdsförening. 

 

Efter föredraget hålles årsmöte för 2020 0ch 2021 

 

 

Västra Karups Församlingshem 

Söndagen den 2 oktober 2022 kl. 18.30 

Christer Hjalmarsson, Munka Ljungby 

Bilder och toner från Skåne med omnejd 

I mitt program “Bilder och Toner från Skåne med omnejd” tar vi oss igenom några skånska låtar,   
bl. a. Edvard  Persson, Hasse Andersson och Danne Stråhed.                                                                                                                           
Under tiden som jag spelar dragspel och sjunger för er tittar ni på bilder från vårt kära Skåneland.   
I programmet ingår även allsång och en och annan rolig historia. 

 

 

Förslövs Församlingshem 

Söndagen den 16 oktober 2022  kl.18.30 

Ingrid Persson Skog, Båstad 

Vad döljer sig bakom namnen på “Pågatågen”? 

Är det månne en förföljd friskyttelöjtnant, en internationellt känd  Ystadskommisarie, en 
konkursdrabbad biskop eller skrönornas okrönte kung?  Ingrid Persson Skogs föredrag innehåller en 
lång rad porträtt av Skåneanknutna manliga profiler som gett namn åt våra lokaltåg. 

 



 

 

 

Torekovs  Församlingshem 

Söndagen den 30 oktober kl. 18.30 

Göran Lundahl, Grevie 

Resor I Europa 

Göran Lundahl är vd och ägare av Maskinkompaniet i Grevie. Han tar oss med på en spännande 
resa genom sitt liv som företagare och resenär I Europa under 30 år på jakt efter intressanta 
affärsföremål. 

 

 

 Hovs Församlingshem 

Söndagen den 13 november kl. 18.30 

Ingmar Skogar, Ängelholm 

Namibia – vattenhål I öknen 

Namibia är det torra landet nordväst om Sydafrika. Namiböknen är världens äldsta öken med 
enorma sanddyner som lyser I ockrafärger. Ett vitt moln avslöjar att ökenelefanterna är på väg till 
vattehålet. Hit har även springbock och oryxantiloper samlats. En spetsnoshörningshona med unge 
smyger också ner till vattnet. I det torra gräset ligger flera utslagna lejon. De är mätta efter nattens 
jakt på zebra. 

 

 

Terminskort kostar 120:- kr och enstaka föreläsningar 40:- kr. 

 

 

Programmet kommer att införas I HD/NST fredagen före föreläsningsdagen under rubrik 
Föreningar 

 

 

Alla hjärtligt välkomna 

 

 


