OTHINSLUNDA
HEMBYGDSFÖRENING

HEMBYGDS– OCH BORSTMUSEUM
Så närmar sig jul med allt vad detta innebär. Snart är
det gamla året slut och ett nytt tar vid. Detta är årets
sista medlemsblad från föreningen och styrelsen vill
därför önska alla medlemmar En riktigt God Jul och
Ett Gott Nytt År samt ett tack till de sponsorer som
gjort det möjligt att ge ut detta medlemsblad.
År 2006 har varit blandat för föreningen. En del nya i
styrelsen har kommit och det tar alltid tid att finna
nya arbetsformer, vilket har lyckats väl. Tyvärr kunde
ekonomin varit bättre men det är ingen panik.
Kursverksamheten på hembygdsgården har varit bra
och många nya har lärt sig att sätta borstar mm.
Föreningen har som vanligt varit representerad på
marknader under året. M est aktiviteter på detta är
som bekant alltid i juletider.
Nr 5. 2006

Rosa Bandet

En del medlemmar och även andra kom till Hembygdsgården i samband med Rosa-Bandetkampanjen. Att vi inte
lyckades fullt ut beror nog på att kampanjen sammanföll
med andra välgörande arrangemang. Tillslutningen kunde
varit bättre. Dock blev det en slant att skicka in till Cancerfonden från föreningen.

Medlemsdagen.

Söndagen den 24 september missade det stora flertalet av
medlemmarna. Det var tyvärr tråkigt att inte fler slöt upp.
Styrelsen hade lagt ner ett stort arbete på att presentera
Hembygdsgården för medlemmarna.
Man ställer sig frågan vad den dåliga uppslutningen beror
på? Vad är det man saknar för att komma? Är det inte tillräckligt intressant att ta tillvara det gamla? Hör av Dig till
någon i styrelsen
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Kurser under vintern 2007.

Borstbindarkurs startar torsdagen den 25/1 Kl 19.oo i
borstbindarlokalen på Hembygdsgården. Föranmälan till
Inger Olsson tfn 0417 30354 senast den 18/1.
Borstbindarträffen sätter igång onsdagen den 24/1 kl
19.oo på samma ställe som ovanstående kurs.

Digital fotografering.

Då några har frågat efter en ”kurs” i digital fotografering
försöker vi dra igång en sådan. Vi träffas tisdagen den 9
januari kl 19.00 i Borstbindarlokalen på Hembygdsgården
för att se om det kan bli en sådan kurs. Vi måste då gå
igenom vad Ni önskar att kursen ska innehålla. Eftersom
vi har olika förutsättningar är det viktigt att de som önskar gå kursen kommer så att vi kan anpassa den efter Er.

Årsmöte 2007.

Detta avhålles onsdagen den 28 februari
kl 19.oo på Församlingshemmet
i Onslunda.
Alla hälsas hjärtligt välkomna.

Medlemskort

Så var det dags att lösa medlemskort för 2007. En liten
höjning blir det nu för detta år. 50:- kronor per person eller 100:- kronor per familj. Stöd Hembygdsföreningen och
lös medlemskort.
Beloppet kan insättas på Plusgiro 1595597-4 eller kontakta någon i styrelsen. Glöm inte att ange NAMN,
ADRESS, samt eventuell E-MEJL-ADRESS

Besök vår hemsida: www.othinslunda.com
3

Bokföringsbyrån Jane Blomquist AB
Onslunda
Borstakongens Industrihotell AB
Onslunda
Charlie´s House
Onslunda
Hakers Inredningar AB
Onslunda
Lant & Bygg AB
Spjutstorp
Leufstedts Entreprenad AB
Tomelilla
ML Borstteknik AB
Onslunda
Möllers Elektriska AB
Onslunda
Ottosson, Bo Golv & Bygg AB
Onslunda
Throbäck Bokföring & Rådgivningsbyrå
Onslunda
Österlens Byggmarknad AB
Tomelilla
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