
Torekovs Föreläsningsförening 

Vårterminen 2020 

 

 

Torekovs Församlingshem 

Söndagen den 19 januari kl. 18.30 

Elisabeth Assarson -Marsh, Ljungbyhed 

Hej på dej  du gamla primadonna! 

Sång och musik med lättsamt berättande om våra kända primadonnor, män och kvinnor, deras  sånger och 
och liv, såsom Ernst Rolf, Karl Gerhard, Sarah Leander, Tutta Rolf , Git Gay m.fl. 

   

 

Hovs Församlingshem 

Söndagen den 2 februari kl. 18.30 

Mats Andersson, Förslöv 

Officer I diplpomatins tjänst 

Mats Andersson, barnfödd I Grevie, berättar om sin tid som Försvarsattaché I Tyskland/Österrike (2008-
2012) och Polen (2015-2019). Mats ger en inblick I historia/politik, kulturella möten, livet på en ambassad 
och minnesvärda händelser. Han visar även bilder på presidenter, kronprinsessan , ministrar  med flera. Han 
förklarar även sambandet mellan ABBA , slaget vid Lutzen, Pippi Långstrump och Auschwitz. 

 

 

Västra Karups Församlingshem 

Söndagen den 16 februari kl. 18.30 

Anders Ödman, docent vid Lunds Universitet 

Nordvästra Skåne under tidig medeltid – en berättelse om domkyrkobygge, makt, nyodling och 
kolonisation. 

Upp längs Rönne å spred sig civilisationen så långsamt in I de obebyggda skogarna. I skånes nordvästra hörn, 
och på Bjäre, med sockenindelning och en del märkliga kyrkor. 

 

 

Föreningens årsmöte hålls I samband med föreläsningen I Hovs Församlingshem söndagen den 15 mars. 



 

 

Förslövs  Församlingshem 

Söndagen den 1 mars  kl.18.30 

Lars Påhlson, Vinslöv 

Storslagna Skottland, med Edinburgh Tattoo 

Skottland är bedövande vackert med ständigt gröna, böljande kullar och romantiska borgruiner, idylliska  
sjöar och en med ett sjöodjur... Skottland är whiskeyns,  golfens och kiltens hemland. Edinburgh är känt för 
bland annat sitt Tattoo. 

 

 

 

Hovs  Församlingshem 

Söndagen den15 mars  kl. 18.30 

Christer Hjalmarsson, Munka Ljunby 

Bilder o Toner från Skåne 

Med bilder från vårt kära Skåneland till toner av kända och okända visförfattare gör vi en resa tilsammans. 
Det blir Hasse Andersson, Danne Stråhed, Edvard Persson med flera. 

 

Efter föreläsningen håller föreningen sitt årsmöte. 

 

 

Terminskort kostar 100:- kr och enstaka föreläsningar 30:- kr. 

  

 

 

 

 

 

 

 


