
 

Tidigare Medlemsaktiviteter 2018 
 

 Onsdag 21 feb - FILMVISNING "Återstoden av dagen", en film baserad på boken med samma namn skriven av 

Kazuo Ishiguro, nobelpristagare i litteratur 2017. 

 Lör-Sön 24-25 feb var Huvudbyggnaden öppen med utställningen "TULPANER och INTERIÖRER". 

Vänföreningen fanns där som värdar. 

 Torsdag 22 mar - ÅRSMÖTE/Föreningsstämma 

 Torsdag 5 apr - FÖREDRAG av Jan Mikael Erkinantti om turismen under tidigt 1800-tal. Därefter visades 

filmen "Övertalning", en filmatisering av Jane Austens sista fullbordade roman, som gavs ut postumt 1818. 

 Tisdag 1 maj – VÅRFEST med aktiviteter för barnen. Vi hjälpte barnen att plantera blommor i krukor och bjöd 

barnen på en liten rundtur i parken med häst och vagn. I huvudbyggnaden fanns vi som värdar och på 

parkeringen lotsade vi bilarna rätt. 

 Torsdag 5 jul - KROCKETKVÄLL med Tipspromenad. En sval och mulen kväll! Då passade Vännerna på att 

spela Krocket och Kubb i Herrskapsträdgården och gå Tipspromenad i Engelska Parken. Segrare i 

Krockettävlingen blev Leif och Tipspromenaden vanns av Gunilla. 

 Torsdag 30 aug - FÖREDRAG av fd Stadsantikvarie Anders Reisnert som berättade om det blodiga 

Klågerupsupproret 15 juni 1811 och det inrikespolitiska spelet vid tiden för Katrinetorps uppbyggnad. I pausen 

serverades kaffe/te och bondkakor mm.  

 Söndag 2 sep - SKÖRDEMARKNAD i Fricks Trädgård på Katrinetorp där Vänföreningen sålde nyskördade 

blommor och grönsaker från trädgården samt svarade för parkeringen där vi lotsade den stora mängden 

ankommande bilar till rätt plats. 

 Fre-Sön 14-16 sep - MALMÖ DEKORATIVA ANTIKMÄSSA. Vänföreningens Parkeringsvärdar inkasserade 

parkeringsavgifterna och såg till att besökarnas bilar kom på rätt plats. Dessutom var vi bl a värdar i 

huvudbyggnaden under lördag-söndag. 

 Torsdag 4 okt - FÖREDRAG av fd Stadsantikvarie Anders Reisnert om Finanskrisen 1817. I pausen 

serverades kaffe/te och kanelbullar, på Kanelbullens dag. 

 Tisdag 6 nov - VOLONTÄRTRÄFF inför Julmarknaden på Katrinetorp 7-9 dec. Information om Vänföreningens 

aktiviteter under Julmarknaden. Anders Reisnert, fd stadsantikvarie, inledde med en "Betraktelse över Julen" 

och vi avslutade med den traditionella potatis- och purjolökssoppan. 

 Lör-Sön 3-4 nov & 10-11 nov var Huvudbyggnaden öppen för utställningen "ORKIDÉER och INTERIÖRER". 

Vänföreningen fanns där som värdar. 

 Mån-Ons 26-28 nov - VOLONTÄRERNA hade fulllt upp med förarbete inför 1:a advent. Girlanger, grankransar 

och julgranar i olika storlekar skulle nu upp. Inomhus putsades det koppar och julgranen kläddes med 

juldekorationer från förr. 

 Tis-Tor 4-6 dec - Volontärernas förberedelser inför JULMARKNADEN då bland annat Korvstugan och 

Pepparkakshuset monterades upp och utställarnas bord kläddes med säckväv och röda dukar. Mattor lades, 

skyltar sattes upp och Fiskdammen gjordes klar att användas. 

 Fre-Sön 7-9 dec - JULMARKNAD PÅ KATRINETORP där Vänföreningen deltog med Barnaktiviteter som 

sagoläsning, fiskdamm och tomte. Vi hade Lotteri och Korvstuga och tog också hand om Parkeringen. 

  


