Tisdagen den 1 oktober kl. 19,15.
Jesper Löfberg, Svedala.
”Sandvik – Svedalas största industri”.

Tisdagen den 5 november kl. 19,15.
Peggy Dicksdotter Hermansson, Sjöbo.
”Fika för livet”.

Vad Sandvik gör för att värna om den snart 140-åriga historien samt
säkerställa minst 140 år till.
Bilder.

En lättsam föreläsning om måltider för seniorer. Vi guidas genom behov,
hälsa och njutning för lustfyllda måltider och ett gott liv – för dig, dina
anhöriga och vänner.
Bilder.

Tisdagen den 8 oktober kl. 19,15.
Dick Persson, Lund.
”Libyens okända och unika djurliv”.
Föreläsarens dokumentation blev en zoologisk världssensation som belönats
med flera internationella utmärkelser. År 1987 fick han av Libyens dåvarande
härskare Khadaffi utmärkelsen ”Quality of Benghazi”, en av 80-talets mest
fotograferade utmärkelser.
Bilder.

Tisdagen den 12 november kl. 19,15.
Magnus Ullman, Brantevik.
”Hönshjärna, magnetkompass och delat föräldraskap”.
En fågel – vad är det egentligen? En föreläsning med många fängslande
bilder som uppskattas av fågelskådare – men ännu mer av dem som är
allmänt nyfikna på det mesta i vår omvärld.
Bilder.

Tisdagen den 15 oktober kl. 19,15.
Zanna Friberg. Malmö
”Lär känna din hembygd”.

Tisdagen den 19 november kl. 19,15.
Kent Bernby, Tyringe.
Min tid med ”Snoddas”.

Kulturarvsstrateg Zanna Friberg delar med sig glimtar ur Svedala kommuns
långa historia och berättar om några upptäckter hon gjort i arbetet med att
förnya lokalsamlingen i Svedalarummet på Svedala bibliotek.
Bilder.

Kent Bernby turnerade som gitarrist med den populära artisten ”Snoddas”
under dennes sista år. Kent berättar personligt om turnéer, sjunger och spelar
sånger och visar egna filmer från turnélivets vardag.
Bilder.

Obs: Tisdagen den 22 oktober ingen föreläsning.
Tisdagen den 29 oktober kl. 19,15.
Patrik Svensson, Åhus.
”Skorv, spigg och ålgräs”.
Patrik är dykare och har i många år fotograferat när han dyker. Här visar
och berättar han om ett litet ekosystem samt vad som finns att titta på i den
böljande ålgräsängen. En föreläsning om livet under och kring en brygga i Åhus.
Bilder.

Tisdagen den 26 november kl. 19,15.
Kerstin von Seth, Höör.
”När du ser Karlavagnen”.
Författaren berättar om ett sjöhaveri under det kalla krigets dagar, om uppväxten i Malmö utan fadern – den omkomne sjökaptenen på det förlista
fartyget, då hela besättningen om 19 man försvann och om sökandet efter
den dolda sanningen samt om vad som egentligen hände en januaridag
1947.
Bilder.

