OTHINSLUNDA
HEMBYGDSFÖRENING

Detta är första numret av infobladet för i år. Det var en kall
start på året och årsmötet hölls under Bores vindar och snö.
Det var inte många medlemmar som tog sig fram i snöyran
men vi blev dock beslutsmässiga och en ny styrelse kunde
väljas. Det diskuterades även nya stadgar för föreningen och
så småningom enades man om en första skrivelse vilken kan
ses på föreningens hemsida. Tanken är att dessa, efter nya
synpunkter, ska kunna antagas på årsmötet 2019 och då
träda i kraft. Det var på tiden att stadgarna moderniseras
och anpassas efter dagens samhälle.

Innan årsmötet föreläste barnboksförfattaren Eleonora Nilsson Odén
från Sälshög om sina böcker. De
handlar om hur det var på gårdarna
förr i tiden. Mycket skrönor med
mera. Detta passade bra in med
tanke på vad årets utställning på
hembygdsgården skall vara. Således
glöm inte att besöka utställningen
under
sommaren
då
vi
har
hembygdsgården öppen. Det blir
fjärde året i rad som vi har en
utställning. Se mera nedan om
utställningen.
Trädfällning på hembygdsgården
En björk vid norrgaveln samt björken inne på gården har nu
skattat åt förgängligheten. Den vid gaveln höll rötterna på
att växa under bostadshuset och den på gården var full med
larver och annan ohyra vilket gjorde det obekvämt att vistas
på gårdsplanen. Välvilliga medlemmar såg till att träden
fälldes och att det så småningom blev ved att elda med.

Folktro och Skrock -årets utställning
På gården finns vättar och tomtar. Vid vattendraget finns
bäckahästen och näcken och i skogen skogsrået och vid kyrkan rör sig kyrkogrimen. Väsnen är många och just nu har
de flyttat in i Hembygdsgården. Kanske kan ni som besökare

ana än fler gestalter bland stubbar och mossa och berätta för
oss och för varandra vad ni vet om alla våra väsen och
vardagliga seder. För visst är det lätt att avfärda allt som
vidskepelse och skrock, men hur är det? Tror vi inte på
sådant i våra dagar?
Utställningen har premiär den 12 maj 11.oo till 16.oo. Detta
i samband med Genväg Österlen som vi nu är medlem i.
Midsommar på hembygdsgården.

Som vanligt är det traditionellt midsommarfirande på hembygdsgården som pågått sedan sextiotalet. Numera är byalaget och PRO medarrangörer vilket gjort att traditionen kan
fortleva ännu några år. Som vanligt samlas alla som vill på
torsdagskvällen vid 19-tiden för att klä midsommarstången
och ha medhavd mat och dryck för att fira ”lille midsommarafton”.
Midsommarafton kl 13.oo samlas alla som vill deltaga i vårt
firande. Vi börjar med att resa stången och sedan blir det
dans kring denna. Det finns även kaffeservering och lotterier
som vanligt. Alla hälsas välkomna.
Surströmmingsskiva.
Denna äger rum den 21 september på hembygdsgården
tillsammans med byalaget. Anmälan till respektive
föreningsordförande senast den 17 september.
PS. Var och en tar med sig att äta och dricka. DS.

Öppettider på hembygdsgården:
Pingsthelgen 19 – 20 maj kl 11.oo – 16.oo
Varje fredag – söndag från och med den 29 juni till och med
söndagen den 12 augusti kl 11.oo – 16.oo
Välkomna till medlemsmöte på hembygdsgården första
onsdagen i varje månad mellan kl 19.oo och 21.oo.
Funderar Du på en borstbindarkurs till hösten. Gör en intresseanmälan till Karin Blomqvist snarast. Detta för att vi ska
veta hur många som är intresserade att gå en kurs.
Under sommaren planerar föreningen att dra in vatten och
avlopp på gården. Vidare att iordningställa borstmuséets
maskiner och lokal för pengar som vi fått av riksantikvarieämbetet.
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