MEDLEMSAKTIVITETER 2019
FREDAG-SÖNDAG 6-8 DEC – JULMARKNAD PÅ
KATRINETORP LANDERI
KATRINETORPS VÄNNER bistod med Volontärer både före, under
och efter Julmarknaden.
KATRINETORPS VÄNNER hade under Julmarknaden också flera
egna aktiviteter som:
 Korvgrillning med korvbröd från Vismarlövs Bagarstuga
 Lotteri med fina vinster
 Musik & Dans kring granen på gårdsplanen
Och speciellt för barnen:
 Vi bjöd de mindre barnen på en liten ridtur med ponnyhäst
från Malmö Ridklubb
 Fiskdamm med vinst varje gång
 Sagoläsning i Pepparkakshuset
 Tomte som delade ut små presenter
Våra Parkeringsvärdar visade besökarnas bilar till bästa plats.

FREDAG-SÖNDAG 20-22 SEP – ANTIKMÄSSA MALMÖ
DEKORATIVA
KATRINETORP LANDERI hade dessa dagar sin årliga Antikmässa.
Under söndagen kompletterad med Classic Cars och
Kuriosamarknad.
KATRINETORPS VÄNNER bistod med Volontärer under förarbetet
men också med Parkeringsvärdar under hela mässan.

LÖRDAG 7 SEP – SKÖRDEFEST I SLOTTSTRÄDGÅRDEN
KATRINETORP LANDERI hade i år ett par marknadsstånd i
Slottsträdgården under lördagens Skördefest där. Under
Skördefesten sålde Volontärer från KATRINETORPS VÄNNER
grönsaker och blommor som skördats i Katrinetorps Köksträdgård

SÖNDAG 1 SEP – OSTFESTIVAL PÅ KATRINETORP LANDERI

:

KATRINETORPS VÄNNER bistod med Volontärer som
PARKERINGSVÄRDAR under Ostfestivalen. Vi såg till att bilarna
parkerades rätt och inte stod i vägen för buss 54 som körde
extraturer hela dagen. Parkeringen var gratis men Parkeringsvärdarna fyller alltid en mycket viktig funktion ändå. Utan dem blir
det lätt kaos på parkeringsplatsen.

TORSDAG 4 JUL kl 18:00 – KROCKETKVÄLL I HERRSKAPSTRÄDGÅRDEN med Tipspromenad i Engelska Parken
SÅ VAR DET DAGS IGEN… att trots regn och blåst spela krocket i
Herrskapsträdgården. Det var Lars D som vann Krockettävlingen i
år. Tipspromenaden i Engelska Parken med knepiga frågor om
Landeriet genomfördes också, trots blöta svarsblanketter. Vinnare
av Tipspromenaden blev Irene med 8 rätt av 9 möjliga!

TISDAG-ONSDAG 11-12 JUN – PARKDAGAR I ENGELSKA
PARKEN
INFÖR DEN NYA BRON – en gåva från Katrinetorps Vänner –
ägnade vi ett par dagar åt att bara Rensa och Röja och Trimma och
Klippa grenar för att göra plats för den nya bron.

TORSDAG 9 MAJ – kl 18:00-20:00 – FÖREDRAG
Familjer och Kapital i Malmö kring sekelskiftet 1700-1800
ANDERS REISNERT, fd Stadsantikvarie, gav oss nu ännu ett
spännande föredrag. Denna gång behandlade det äktenskapsstrategier bland det tongivande borgerskapet i Malmö. Genom
äktenskap inom en trängre krets kunde kapital och värden
säkerställas så att det ekonomiska inflytandet kunde behållas och
kontrolleras av staden.

ONSDAG 1 MAJ – kl 12:00-17:00 – var det VÅRFEST på
KATRINETORP LANDERI
KATRINETORPS VÄNNER bjöd på BARNTEATER – en ambulerande
barnteater med LILLA VILDA TEATERN och deras föreställning
SAGOAKUTEN, en magisk och rolig teaterföreställning som
inkluderade publiken.
Vänföreningen visade också barnen hur man PLANTERAR I
KRUKOR, dessa fick barnen sedan ta med sig hem.
Vi var också VÄRDAR i Landeriets Huvudbyggnad och fanns även
där som PARKERINGSVÄRDAR och lotsade besökarnas bilar rätt.

TISDAG-FREDAG 23-26 APR – PLANTERINGSDAGAR
Nu var det dags för GRÖNSAKERNA. Allt från kronärtskockor och
lök till kål och potatis planterades. Handskar och redskap fanns. Det
enda som behövdes var oömma kläder och en god vilja. Volontärer
från Vänföreningen medverkade.

TORSDAG 11 APR – kl 18:00-20:00 – FÖREDRAG
Dockskåp och Miniatyrer
4 jul – 18 aug har Katrinetorp Landeri sin Sommarutställning med
tema ”Dockskåp och Miniatyrer”.
Inför denna utställning berättar nu konsthistoriker JAN MIKAEL
ERKINANTTI om både historiska och kungliga exempel på dessa
fascinerande miniatyrvärldar.

TORSDAG 28 MAR – kl 18:00 – ÅRSSTÄMMA
KATRINETORPS VÄNNER
LÖRDAG-SÖNDAG 9-10 MAR & 16-17 MAR –
UTSTÄLLNING - KATRINETORP LANDERI
Utställningen VÅRBLOMMOR OCH INTERIÖRER i Huvudbyggnaden
lockade många med alla de vackra vårblommorna som tulpaner,
narcisser, hyacinter, iris mm.
Volontärer från Vänföreningen var värdar under dessa dagar.

TISDAG 5 MAR – kl 18:00-20:00 – FÖREDRAG &
FILMVISNING.
En annan tids ljus betyder ett annat liv
I Stallet, nu stämningsfullt upplyst med endast levande ljus,
startade vi med filmen ”UT UR MÖRKRET” av Jan Garnert & Göran
Gunér, där Årstafrun Märta Helena Reenstierna med konstnärerna
Pehr Hilleström, Alexander Lauréus och Kilian Zoll berättade om hur
det var att leva innan det elektriska ljuset fanns.
Därefter höll Katrinetorps intendent MATS BOHMAN ett mycket
intressant föredrag om LJUSKRONOR. Om dess väg från de kungliga
slotten på 1600-talet fram till idag. Dess betydelse förr och nu. Dess
uppbyggnad mm.
Vi fortsatte så med filmen ”ALLTID LJUST”. De elektriska lamporna
tändes i hemmen för omkring 100 år sedan. Nu blev kvällarna aldrig
mer som förr! Men hur kändes det? Det fick vi veta i denna film.

TISDAG 26 FEB – kl 18:00-20:30 – FILMVISNING
Dags för långfilm igen
Denna gång visade vi en filmatisering av Jane Austens berömda
roman ”STOLTHET OCH FÖRDOM”. En film full av romantik, drama
och humor, vackert porträtterad mot en bakgrund av aristokrati,
överklassliv och idyllisk natur.

