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Inbjudan att deltaga vid
invigningen av

nytt utställningsrum
samt vernissage och boksläpp av

”Balladen om flickan från
Skäralid, Hilda Dahlin 1890”

TTTTTididididid: söndagen den 3 augusti 2008 klockan 14.00
PlatsPlatsPlatsPlatsPlats: Hembygdsstugan, Nybrogatan i Ljungbyhed

PPPPPrrrrrogramogramogramogramogram
• Presentation av den digitala boken, CD-romskiva
• Presentation av utställningen
• Presentation av sponsorerna
• Invigningstal av Bo Svensson, Sparbanksstiftelsen Skåne
• Plats för spontana inlägg och minnen av paret Dahlin

Välkommen
Riseberga-Färingtofta Hembygdsförening

Ingegerd Hagelin
Ordförande

Vårt nya
utställningsrum
Vi märker ett ökande intresse för bygdekultur i vår
förening och har under flera år diskuterat hur vi kan visa
upp våra föremål på ett modernt och tilltalande sätt.

Den permanenta inredningen i vår Hembygdsgård visar
i första hand hur man levde och bodde under 1700- och
1800-talets bondesamhälle.

Vi har utöver detta en rik skatt av föremål förvarad i
arkiv.

Genom att skapa ett av rummen som lokal för separat-
utställningar, tror vi oss ha kommit fram till en modell,
som möjliggör visning av det som annars är undangömt.

Vi har designat ett utställningsrum. Modernt men väl
inlemmat i den kulturhistoriska miljön.

En förutsättning för förverkligandet var att vi kunde
finansiera detta externt.

Än en gång har Sparbanksstiftelsen Skåne visat vår
förening sin välvilja och stöd genom att anslå medel för
förverkligandet. Tack!

Tack även till biblioteket i Ljungbyhed samt de personer
som hjälpt till med källforskningen om Hilda och Georg
Dahlin och till dem som har inrett och byggt utställnings-
rummet.

Tack till CM-plast, Optimera samt Ögats glädje & idé AB,
som bistått oss med denna utställning.

Ingegerd Hagelin
Idé och synopsis
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