
 

  

I backspegeln; 
Marknadsdagen den 21 juli 
med historiska inslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

    

Skummeslövs kyrka  

900 år 

 

Skummeslövs församling 

Laholms pastorat 

 

Mer information om Skummeslövs kyrka och 

jubileumsåret hittar du på  

www.skummeslovskyrka.se  

 

Varmt välkomna till våra aktiviteter under 

jubileumsåret. Med reservation för ändringar.  

Föreläsningarna sker i Skummeslövs 

församlingshem om inget annat meddelas.  

Vi hoppas att här skall finnas något för alla.. 

Har du frågor eller synpunkter? Tag gärna 

kontakt med Laholms pastorat tel 0430-16000, 

eller till någon av oss i planeringsgruppen; 

 

Jan Svedenfors, 0722-474799 

jansvedenfors@gmail.com 

 

Gunnel Runesson, 070-9582095 

gunnel_runesson@hotmail.com  

 

Levi Johansson, 073-3461048 

levi.johansson@swipnet.se  

 

Inger Henriksson, 076-3068322 

ingerbhenriksson@hotmail.com  

 
 

Höstprogram 

Jubileumsåret 
 

2019 
 

Tack alla ni som gjorde Skummeslövs 

marknad till en succé trots det ostadiga 

vädret. Vi samlade in 10076 kr som vi 

sänder vidare till kåkstäderna i 

Sydafrika. Pengarna går till ett projekt 

som Sv. Kyrkan driver där unga 

mammor får stöd och kunskap genom 

de sk. Mentormammorna. 

Läs mer om projektet 

https://www.svenskakyrkan.se/act/p144  
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Augusti 

 

On 190828:  

Kl. 18.30: Föreläsning av Hans Petersson  

“Fartyget Lymes förlisning”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvällen inleds med invigning av en 

minnessten över de 18 st engelska sjömän 

som dog i samband med Lymes förlisning. 

Vi träffas i det sydvästra hörnet av den 

gamla kyrkogården.  

Därefter blir det servering av smörgås, 

kaffe/te och föreläsning i församlings-

hemmet. 

 

September:  

 

On 190925:  

Kl. 18.30: Föreläsning av Bo Sterne, 

”Från ättestupa till socialvård”.  

 

 

 

Bo är en 

historiekunnig SO-

lärare från 

Mellbystrand som 

kommer att tala om 

lokal historia med fokus på äldrevården i 

Laholm. 

Servering av smörgås och kaffe/te  
 

 

 

Oktober:  

 

On 191009:  

Kl. 18.30: Föreläsning av Ralf Tebaay 

 ”Till bords med Martin Luther”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ralf Tebaay, Gudmundsgården, ger oss en 

kulinarisk och ”ölfokuserad” kyrkohistorisk 

föreläsning. Om mat- och öltraditioner från förr, 

speciellt från Käthe och Martin Luthers hushåll.  

Matvanorna hade sett ganska lika ut ända sedan 

romartiden, men när världen vidgades kom nya 

kryddor: peppar, muskot, ingefära och folket 

började äta på ett annat sätt. 

Mathållningen bestod av spannmål – det fanns ju 

inte potatis – nästan inga grönsaker, men mer av 

kött, fläsk och surkål. Hos familjen Luther som 

var akademiker kanske de åt med gaffel, men 

annars delade man sked med varandra runt 

grytan. 

Smakprov på öl/mat. Pris 100 kr/ person.  

Ölprovning tillägg 60 kr/ person. 

 

OBS! Till denna kväll måste man anmäla sig. Det 

gör man på tel.  0430 - 16000: mån, ons och fre. 

9.00 -12.00 (kansliet, Kyrkans hus) eller    

E-post: laholm.pastorat@svenskakyrkan.se   

 

 

 

 

 

November:  

 

Sö 191110:   

Kl. 09.30 Gudstjänst därefter serveras 

kyrklunch i Församlingshemmet.  

Anmälan se nedan. 

 

Kl. 12.00: Föreläsning av Dick Harrison.   

"I gränskrigens skugga. Skummeslövs 

historia mellan Sverige och Danmark." 

Anmälan se nedan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dick Harrison, svensk författare och professor 

i historia vid Lunds universitet kommer och 

föreläser om problematiken i svensk-danska 

gränsbygden. Hur klarade sig folk som levde i 

skärningspunkten mellan två ständigt krigande 

broderfolk? 

 

Anmälan till kyrklunch! 

Anmälan till föreläsning!  

Ring tel. 0430 - 16000: mån, ons. och fre. 

9.00 -12.00 (kansliet, Kyrkans hus) eller E-

post: laholm.pastorat@svenskakyrkan.se   

  

December 

 

Den internationella kyrkan i Nu-tid 

Programmet är ännu inte klart…. 

 
 

 
 

  

OBS Detta datum 

är preliminärt. Om 

Dick får förhinder 

har han lovat att 

återkomma vid ett 

senare tillfälle. Vi 

meddelar detta 

senast 3 veckor 

före aktuellt datum. 


