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Föredrags- föreläsnings- och studieverksamhet. 

Styrelsen utlovade att under 2012 skola öppna för medlemsmöten med föredrag. 

Det blev inte så, men med det ökande antalet filmer och bilder som nu finns 

under bearbetning ser vi möjlighet till en serie medlemsmöte med Titeln 

Anderslöv och byarna omkring. Detta har vi tänkt att ge ett smakprov på 

Årsmötet. 

Dokumentationen av våra grannbyar fortsätter där Fröjdenborg står på tur. 

Under 2013 fortsätter samarbetet med SPF, PRO, RK samt Anderslövs 

Församling att arrangera Lördagscaféet i Församlingshemmet, en lördag per 

månad med uppehåll för sommarmånaden juli.  

 

Föreningsinformation. 

Föreningens sätt att informera är genom hemsidan www.kulturenanderslov.se 

men också genom vårt medlemsblad Anderslövsposten. Föreningen har 

ambitionen att denna skall komma ut fyra gånger per år. Vi använder oss även 

via Trelleborgs Turistråds olika kanaler och publikationer. Öppethållande på 

museet meddelas genom annons i de lokala tidningarna, Anderslövsposten samt 

vår hemsida. 

 

Vårda och ordna samlingarna. 

Genom att vi tilldelats Leaderstöd har vi också en större möjlighet att leva upp 

till våra stadgar avseende samlingarna. Leaderprojektet är avslutat 20121231 

och av detta återstår den digra slutredovisningen. Att vi fick möjlighet till detta 

projekt gör att vi under överskådlig tid har utrustning för den löpande 

dokumentationen av föremål. 

 

http://www.kulturenanderslov.se/


    

  
    

 

Visa samlingarna. 

Vi fortsätter att hålla museet öppet andra söndagen i månaden samt på 

Anderslövs Höst – och Adventsmarknad. Under 2011och 2012 hade vi öppet 

måndag förmiddag i juli månad. Detta föll väl ut varför vi även under 2013 

kommer att ha öppet. Vi öppnar även för grupper när så önskas.  

Föreningen kommer under början av året att få möjlighet att visa Museet med 

hjälp av ny teknik. Det är troligt att vi får möjlighet att förevisa detta på 

årsmötet.   

Att fortsätta ge ut väggalmanackor med motiv från Anderslöv med omnejd. 

Att stegvis fortsätta förändra utställningarna till ”upplevelserum”. 

 

Temautställningar och Teman 

Vi har påbörjat och skall fortsätta att förändra utställningarna till upplevelserum. 

Den vidare tanken med detta är, att vi efter hand enklare kan skifta tema i de 

olika rummen. En viktig del i detta är att det finns beskrivande skyltar eller 

genom ny teknik. Detta skall finnas för varje objekt i utställningen. 

Sörby Byalåda är färdigdokumenterad och följs av byalådan från Grönby Byalag 

som verkar innehålla väl så mycket som Sörbylådan.  

Fortfarande saknar vi byahornet från Sörby där vi ser fram emot att den 

återbördas till Sörby Byalåda.  

 

Leaderprojektet. 
Vårt Leaderprojekt skall vara avslutat till årsskiftet, vilket gör att föreningen 

skall planera för hur arbetet utan projektstöd skall bedrivas. Den möjlighet som 

projektet get ekonomiskt borde, till en del, kunna ersätta med riktad sponsring. 

 

 

Vi vill att du som medlem, eller du som läst detta, delar med dig av dina 

tankar om museet och vår verksamhet. 

 

 

 

Så tecknar styrelsen framtiden för Kulturgruppen 

Anderslöv och Bygden Museet 2013 


