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HEMBYGDS- och BORSTMUSEUM
Sedan Ni fick förra info-bladet har det flutit en del vatten
under broarna. Vi har tyvärr haft en blåsig och regnig
sommar och lika dan höst och nu är det snart jul.
Vad har nu skett under tiden sedan förra info-bladet? Man
har städat både i borstmuséet som i bostadshuset. Det har
verkligen fejats inför sommarens öppethållande. Bland
annat likvagnen har ställts i ordning med litet belysning och
med trådkransar med mera som har anknytning till en
begravning. Alma Trapps affär har städats och diverse saker
rensats ut. Kvar är det gamla samt borstarna. De senare har
exponerats litet bättre och försäljningen går bra.
Föreningen har varit representerad på Tomelillamässan där
man stod för kaffeserveringen samt visade upp våra alster
med borstar och även hur man sätter en borste. Det var
första gången som vi var representerade här och vi fick ett
fint mottagande.

Som vanlig har midsommar firats på hembygdsgården. Det
är Byalaget, OIF, PRO och Hembygdsföreningen som
samarbetar om detta arrangemang vilket man nu gjort under
en del år.

Vädret var fint och många, bland annat barnfamiljer, hade
slutit upp för att fira denna dag. Kaffeserveringen sålde slut
på vad medlemmarna hade bakat och alla tyckte att det var
en lyckad eftermiddag. Ibland ska man ha tur med vädret.
Hembygdsgården har varit öppen under juni, juli och augusti
månad måndag till fredag mellan 11.oo till 15.oo. Så även
har Alma Trapps affär varit öppen. Det har varit många
besökare under denna tiden både från när och fjärran. Några
har även passat på att gå en ”Prova på” kurs gällande
borstbindning. Gården har gästats av nederländare, norrmän,
danskar och även från USA. Mest gäster har varit under juli
månad.
Nya portar på västersidan har blivit gjorda. Bara detta är ett
framsteg som gett denna sidan ett snyggare utseende. Även

en blindlucka har kommit på plats på södersidan. Här har
även ett skydd satts upp på luft-luft-aggregatet. Rabatterna
runt bostaden och på södersidan har även fått ett lyft och
ser nu betydligt bättre ut sedan även några gamla träd
försvunnit.

Under hösten har några medlemmar fixat med taket.
Hanaband i västra längan har satts upp. Taket över Alma
Trapps affär har fästs. Källaren har städats och fönster har
lagats. Alla träväggar samt övriga portar har blivit målade.
Utedasset har också blivit målat och iordningställt så det
fungerar till vad det är avsett för. Detta har blivit uppskattat
av besökare som upplevt detta positivt och minner om
gamla tider.

Årets utställning ”Skolan 175 år” Har varit mycket
uppskattad. Både unga och gamla har varit intresserade. De
unga eftersom de inte visst hur det har varit och de äldre
har haft en hög igenkänningsfaktor. Således har AnnChristin och Karin S gjort ett bra arbete med utställningen.
Planer finns redan på hur nästa års utställning. Det är bara
att vänta och se.

Odenlundsskolan har i höst förlagt en förmiddag på hembygdsgården. Där det berättades gamla sagor och lekar samt
hur man bland annat tvättade på den gamla tiden. Detta
uppskattades mycket av eleverna.
Även fritids äldre elever har varit på besök och sett på vår
utställning.

Tre avfuktare har blivit inköpta och installerade. Två i
bostaden och ett i borstmuséet.
Städning och sortering på vindarna har påbörjats och
mycket arbete här återstår.
Tack för det arbete frivilliga lagt ner under året.
Tack också för stöd och råd, intresse och material till
museum, utställning och trädgård ni medlemmar gett.
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