
 
 
 
Onsdag 12 februari kl. 19.15  
 
Tareq Taylor, Lomma 
"Kärlek till mat" 
 
Välkomna till en kväll i matens och kärlekens tecken. Tareq är 
kock i bl.a. program i SVT 1 och SVT 2, samt har ett eget program 
"Tareq Taylor´s Nordic Cookery" som visas i BBC, FOX och 
Asian Food Channel. Tareq kommer att berätta om sin resa från 
unga år fram till idag och hur maten, och framför allt kärleken till 
maten och människorna i hans liv fungerat som vägvisare och 
givit inspiration till att skapa, inte bara nya rätter, men också nya 
restauranger och TV-program. 
OBS!  Till denna föreläsning krävs biljett, som finns att köpa 
för 30:- på Biblioteket i Flyinge fr.o.m. 29 januari. Biljetter 
går ej att beställa eller köpa före detta datum. 
 
 
 
 
Onsdag 26 februari kl. 19.15  
 
Michael Lechner, Solna  
"Mord ombord" 
 
En enmansföreställning om ett äventyr, ett mord och kampen för 
överlevnad i ett iskallt Arktis byggd på en verklig händelse. Ett 
äventyr i samma klass som Shackleton, Amundsen eller Andrée. 
 
En föreställning i samarbete med Eslövs Teaterförening.  
 
Medlemmar i Eslövs Teaterförening och Gårdstånga-Holmby 
föreläsningsförening har gratis inträde till denna föreställning. 
Kr. 30:- för icke medlemmar. 
 

 
 
 
Onsdag 12 mars kl. 19.15  
 
Ingmar Skogar, Ängelholm 
"Nya Zeeland – Sveriges motpol" 
 
På andra sidan jorden ligger Nya Zeeland. Landet är makalöst 
vackert med snötäckta berg, djupa fjordar och mäktiga glaciärer. 
Stora gräsarealer med miljontals betande får blandas med 
engelskinspirerade samhällen. Sydön har ett av världens mest 
spektakulära vildmarksområden. Storstaden Aucklands skyskrapor 
på Nordön är en kontrast till skogar med jätteormbunkar. 
Årsmöte (ca 10 min.) hålles före föreläsningen. 
 
 
Onsdag 26 mars kl. 19.15   
 
 Lars Fernebring, Dalby 
"Korsfararnas blomster" 
 
Lars Fernebring har under 20 års tid arbetat som producent på 
utbildningsradion och varit skolproducent vid Sveriges Radio, 
Malmö. Lars ger oss en bildberättelse om hur munkar, nunnor, 
pilgrimer och missionärer påverkat våra trädgårdar. De som for 
iväg i korsets tjänst tog också med sig växter hem från sina resor 
till fjärran länder, växter som vi idag gärna pryder våra 
trädgårdstäppor och balkonger med. 
 
 
Lördag 17 maj kl. 08.30  
Bengt Nihlgård, Rolsberga 
”Exkursion"                                   

Ännu en vandring i vår vackra natur tillsammans med Bengt 
Nihlgård.  

Glöm inte ta med kaffekorgen när vi möts vid 
Församlingshemmet i Flyinge för samåkning. 

 



                  
 
 
 
 
Lokal:  Församlingshemmet i Flyinge 
    Tunavägen 3, Flyinge 
 
   
Ordförande:  Britt Larsson 
Tel: 046-522 47 
 
 
 
 

 
Alla hjärtligt välkomna! 

 
 
 
 

Medlemskort 150:- 
Enstaka föreläsning 30:- 

Barn och skolungdom fritt 
 
 

 
 

 

  
 

    
 
 
 
 

Gårdstånga och Holmby 
Föreläsningsförening 
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Jubileumsprogram 
Vårterminen 2014 
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