
Program 
och 

utställningar 
januari–juli 2016 

 

Ystads Fornminnesförening 
med trädgårdsgruppen Sub Rosa 

och 

Klostret i Ystad 

samt Charlotte Berlins museum 



Programverksamhet samt utflykter 
 

 

Torsdagen den 14 januari kl. 14.30 
Visning till kaffet 
Visning av utställningen Dräktsilver – 
allmogens ”juveler” samt kaffe med 
dopp. Ingen föranmälan. Entré 50 kr. 
Plats: Klostret. 

 
Onsdagen den 27 januari kl. 19.00 

Violet Tengberg – skapande mystik 
Föredrag om konstnären Violet Tengberg av Antoon Geels, 
professor i religionsvetenskap. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till Klostrets reception 0411-57 72 86. Entré 50 kr. 
Plats: Klostret. 
 

Söndagen den 7 februari kl. 12.00–16.00 

Vernissage på utställningen Inför Buddha –  
bilder från Burma 
En utställning med fotografier tagna av fotografen och 
kulturantropologen Ulla Nilsdotter Jonsson. Entré 40 kr.  
Plats: Klostret. 
 

Torsdagen den 11 februari kl. 14.30 
Visning till kaffet 
Fotografen och kulturantropologen Ulla 
Nilsdotter Jonsson visar sin utställning 
Inför Buddha – bilder från Burma.  
Ingen föranmälan. Entré 50 kr inkl. kaffe  

                              med dopp. Plats: Klostret. 
 

Onsdagen den 24 februari kl. 13.00–15.00 

Sportlovsverkstad 
Guld och gudar från Burma. Verkstad med inspiration från 
Burma. Från 7 år. Begränsat antal platser. Föranmälan till 
Klostrets reception 0411-57 72 86. Entré 50 kr. Plats: Klostret. 
 

Söndagen den 6 mars kl. 12.00–16.00 

Vernissage på utställningen Närvaro  

Åsa Melin visar skulptur, måleri och poesi i Klosterkyrkan.  
Entré 40 kr. Plats: Klostret. 

 



Torsdagen den 10 mars kl. 14.30 
Visning till kaffet 

Visning av utställningen Himmelskt 
vackert – vävnader från Österlen samt 
kaffe med dopp. Ingen föranmälan.  

Entré 50 kr. Plats: Klostret.       

                  

Söndagen den 13 mars kl. 14.00 
Ystads Fornminnesförenings årsmöte 
Obs! Medlemskortet ska uppvisas i receptionen. 
Efter mötet bjuds det på enklare förtäring och vi 
berättar om Klosterjubileet 2017. Ingen föranmälan. 

Alla medlemmar är välkomna! Plats: Klostret. 

 

Onsdagen den 16 mars kl. 12.00 
Lunchföreläsning 
Buddhistiskt nyår i Laos. Föreläsning av fotografen och 
kulturantropologen Ulla Nilsdotter Jonsson. Ingen föranmälan. 
Entré 50 kr. Plats: Klostret. 

 

Onsdagen den 23 mars kl. 19.00 

Burma – det gyllene landet  
Fotografen och kulturantropologen Ulla Nilsdotter Jonsson 
berättar i ord och bild om Burma. Begränsat antal platser. 
Föranmälan till Klostrets reception 0411-57 72 86. Entré 50 kr. 
Plats: Klostret. 

 

Onsdagen den 13 april kl. 19.00 
Ystads historia med inriktning på hamnen 
Nytt föredrag av Ronny Nielsen och Claes B 

Persson. Ingen föranmälan. I samarbete med 
Stadsbiblioteket. Fri entré.  

OBS! Plats: Ystads Stadsbibliotek. 

 
   Lördagen den 23 april kl. 14.00 

 Visning av Ystads Militärhistoriska museum 
 Vi träffas utanför entrén till Ystads Militär- 
 historiska museum på Nils Ahlins gata 19,    
 (Regenentsområdet), lite innan. Begränsat antal  

    platser. Föranmälan senast tisdagen den 19/4 
                     till Klostrets reception 0411-57 72 86. Avgift 80 
                     kr, YF- o Sub Rosa-medlemmar 40 kr.  



Torsdagen den 5 maj–söndagen den  
8 maj 

Kulturhistorien.se evenemangshelg  
Se www.kulturhistorien.se för mer info. 

 

Lördagen den 7 maj kl. 14.00 
Klostret i tid och otid  
Arkeologisk vandring runt klostret med 
arkeolog Anders Ohlsson från Lunds Universitets Historiska 
Museum. Utomhusaktivitet. Samling i Klostrets reception. 
Begränsat antal platser. Föranmälan till Klostrets reception 
0411-57 72 86. I samarbete med Kulturhistorien.se. Entré  
50 kr. Plats: Klostret. 

 

Söndagen den 8 maj kl. 14.00 
Visning av utställningen Närvaro 
Konstnären Åsa Melin visar sin utställning Närvaro - skulptur, 
måleri och poesi. Begränsat antal platser. Föranmälan till 
Klostrets reception 0411-57 72 86. I samarbete med 

Kulturhistorien.se. Entré 50 kr. Plats: Klostret 

 

Lördagen den 14 maj kl. 8.00 samling i färjeterminalen 
Endagstur till solskensön Bornholm med Ystads 
Fornminnesförening  
Båten avgår 8.30 och ombord finns det möjlighet att äta 
frukost. Vid ankomst till Rönne väntar en buss som tar oss 
kustvägen till öns nordspets med borgruinen Hammershus. Vi 
stannar och promenerar upp till borgen. Turen går sedan 
vidare till tvillingstäderna Sandvig och Allinge. I Allinge 
stannar vi i sillrökeriet och äter lunch, goda saker från havet. 
Därefter åker vi kustvägen till Bornholms Konstmuseum där vi 
får en guidad tur. Vi kommer även att besöka städerna 
Gudhjem och Svaneke. Det blir en givande dag där vi åker 
runt hela ön, gör trevliga stopp och får höra om både öns 
historia respektive hur det är att bo på ön idag. Ankomst till 
Ystad 19.50. Avgift 800 kr, YF- o Sub Rosa-medlemmar 770 
kr. I priset ingår båtresa t/r, ett presentkort till ett värde av 
170 DKK att handla för i butiken ombord, buss hela dagen, 
lunch (ej dryck) samt inträde Bornholms Konstmuseum och 
guidning. Föranmälan till Klostrets reception 0411-57 72 86 
och betalning till Ystads Fornminnesförenings bg 890-2868 

senast fredagen den 29/4. Anmälan är bindande. 

http://www.kulturhistorien.se/


Måndagen den 30 maj kl. 18.30 samåker vi i egna bilar från 
Norreportskolans parkering 

Sparrissafari i Ingelstorp med trädgårds-
gruppen Sub Rosa 
Vi blir guidade på fälten med alla olika sparris-
sorter och efteråt blir det sparrissoppa med bröd 
och dryck. Avgift 150 kr, YF- o Sub Rosa-
medlemmar 130 kr. Föranmälan till Klostrets 
reception 0411-57 72 86 och betalning till Ystads 
Fornminnesförenings bg 890-2868 senast 
fredagen den 20/5. Anmälan är bindande. 

 

Måndagen den 6 juni kl. 10.00–17.00 
Vernissage och urpremiär på utställningen 
Archaeomusica – musik så började det 
En vandringsutställning om ljud och musik från forna tiders 
Europa. Entré 80 kr, YF- o Sub Rosa-medlemmar 40 kr.  
Plats: Klostret. 
 

Lördagen den 2 juli kl. 10.00 samåker vi i egna bilar från 
Norreportskolans parkering 
Trädgårdsrunda på Österlen med 
trädgårdsgruppen Sub Rosa 
Vi kör till Mandelmanns trädgårdar i Rörum som vi 
på egen hand utforskar. Stoppet avslutas med en 
tallrik soppa i Trädgårdsköket. Därefter kör vi 
vidare till den Engelska trädgården i Svabesholm 
där vi får en visning. Avgift 170 kr, YF- o Sub 
Rosa-medlemmar 150 kr. Föranmälan till Klostrets 
reception 0411-57 72 86 och betalning till Ystads 
Fornminnesförenings bg 890-2868 senast 

onsdagen den 22/6. Anmälan är bindande. 
 
 

Programverksamhet Charlotte Berlins museum 
 

Måndagen den 27 juni–söndagen den 28 augusti kl. 11.00–
16.00. Visning varje hel timme. Entré 50 kr. 
Charlotte Berlin (1841-1916) – en minnesutställning  
2016 är det 175 år sedan Charlotte Berlin föddes och 100 år 
sedan hon avled. 
 
Se www.charlotteberlinsmuseum.se för mer info.   

http://www.charlotteberlinsmuseum.se/


Foto Lucas Gölén 

Klostrets utställningar våren 2016 
 
17 november 2013– 
3 april  

Dräktsilver – allmogens 

”juveler” 

Vi visar silver och dräkter från 

våra samlingar. 

 

  Foto Lucas Gölén 

 

6 april 2014–3 april  
Himmelskt vackert 
Vi visar vävnader från 
Österlen.  

  
 

 

                             
 

 

 

 

 

 

        17 maj 2015–3 april 
        Exponerat 
        Fotografier av Lucas Gölén. 
        I ”Bakfickan”. 
                                                                                     

 

 

 

 Foto Lucas Gölén 

 

20 september 2015– 
17 januari  
Bröd – om brödets 
historia, traditioner och 
hantverk 
Producerad av Fredriksdal 
museer och trädgårdar.  

                                                            Foto Sven-Olof Larsén 



 

11 oktober 2015–21 februari 
Violet Tengberg 
Måleri och andlighet.  
I klosterkyrkan. 

 

 

   

 

  Foto okänd 

 
 
7 februari – 17 april 
Inför Buddha – bilder från Burma 
Fotografier av Ulla Nilsdotter Jonsson. 

 
                  

                                                                                                         

                                       
                                   Foto Ulla Nilsdotter Jonsson                                                           

                                      
6 mars – 22 maj 
Närvaro 
Skulptur, måleri och poesi av 
Åsa Melin.  

I klosterkyrkan. 
 

  Foto Åsa Melin 

 

6 juni – 8 januari 2017 
Archaeomusica – musik så började 
det 
En vandringsutställning om ljud och 
musik från forna tiders Europa. 
Utställningen är en del av ett EU-
samarbete mellan sju europeiska länder 
och är producerad i Italien. I Sverige 
visas den endast på Klostret i Ystad. 
Projektet tar dig på en resa till musikens 

ursprung och bjuder på konserter, 
föreläsningar och workshops.                                                               

                                                                                Foto okänd                                       



Ystads Fornminnesförening bildades 1907 och har under 

mer än 100 år betytt mycket för Ystads bevarande.  

Den kulturhistoriska föreningen äger Ystads arkeologiska och 

kulturhistoriska samlingar, ett omfattande arkiv och en unik 
glasplåtssamling. Verksamheten består i att fortlöpande samla in 

föremål som kan berätta något om stadens, och dess omgivningars, 

historia. Alla föremål förvaras på Kulturmagasinet. Klostret i Ystad 
är den historiska byggnaden där föremålen visas upp. Varje år 

arrangerar museet ett antal utställningar som är mycket välbesökta 

liksom butiken och caféet. Klosterbyggnaden ägs av Ystads 
kommun. Övriga verksamheter är bland annat föredrag, film-

visningar och utfärder. Varje år ger man ut en årsbok, Ystadiana, 

där olika aspekter av stadens historia beskrivs. Föreningen är även 
remissinstans för byggnads- och miljöfrågor i kommunen.  

I Fornminnesföreningen ingår numera trädgårdsgruppen Sub 
Rosa som består av en grupp trädgårdsentusiaster som med fokus 

på Rosariet i Klostrets trädgårdar träffas och har trevligt. Sub Rosa 

arrangerar föreläsningar, åker på utfärder med mera. 

Årsboken 2016 handlar om Charlotte Berlin och hennes museum i 

Ystad och erbjuds till ett medlemspris av 175 kronor. 
 

Årsavgiften i Ystads Fornminnesförening med trädgårdsgruppen Sub 

Rosa är 150 kr (lägg till 50 kr för familjemedlem). Du har som 
medlem fritt inträde till Klostrets egna utställningar, halva entré-

priset på den stora internationella utställningen Archaeomusica – 

musik så började det samt rabatterade priser på årsboken 
Ystadiana och på viss programverksamhet.  

 

Under perioden 18/4 – 5/6 kommer Klostret att vara stängt på 
grund av förberedelser inför utställningen Archaeomusica – musik 

så började det. Under denna period kommer Klosterkyrkan att vara 

öppen och där visar vi konstutställningen Närvaro av Åsa Melin. 

 

Medlemsanmälan kan göras till info@ystadsfornminnesforening.se 

eller på telefon 0709-457908 eller i Klostrets reception. Betalningen 

sker till Ystads Fornminnesförenings bankgiro 890-2868. 

 

 

 

 

 

www.ystadsfornminnesforening.se    www.klostret.ystad.se      www.subrosa.nu 

mailto:info@ystadsfornminnesforening.se
http://www.ystadsfornminnesforening.se/

