OTHINSLUNDA
HEMBYGDSFÖRENING

Nu nalkas detta års slut och det är kanske dags att summera
detta med info-blad nummer 2. Sommaren har varit
rekordvarm, torr och lång. Förut sa vi ”lika lång och torr
som sommarn 59”, men det får vi kanske ändra till ”18”.
Dock kan vi kanske göra en tillbakablick i föreningens
historia.
Othinslunda hembygdskrets grundades troligtvis 1950 med
Allan Olofsson som ordförande och Gustav Henriksson,
Selma Ugander, John Jörgensson, Axel Svensson och Hilding
Walter. Ändamålet var att inköpa Lindgrens väderkvarn,
Östra kvarn, men detta gick i stöpet. Man lät sig inte
avskräckas utan fortsatte att spåna på nya projekt. Bland
annat var den gamla järnvägsstationen på förslag.

1956 dök så Sigfrid Knutssons gård upp till försäljning.
Kommunen hade köpt denna för att få mark att bygga på.
Enligt Allan Olofssons dotter Bodil, tog han mod till sig att
för etthundra kronor inköpa gården. Detta skedde tydligen i
sista minuten då anbudstiden gick ut. Nu hade man plats för
Gustav Henrikssons samlingar som sedermera blev en av
grundstommarna i föreningens museum.

1957 bildades en festkommitté bestående av Allan Olofsson,
Cerny Svensson, Axel Svensson och Evald Sponn.
Höjdpunkten var ett festtåg genom byn där temat
var ”Gammalt och Nytt”. Det blev en succé så de två följande
åren fortsatte man med dessa festligheter. Det var
utställningar, tombolor och inte minst dans nere i ”Järnvägsparken”. 1959 begav sig även Evald Sponn och
Sigvard ”Gäskivaren” Svensson till Rikslantbruksmötet i
Jönköping där man överlämnade en spettkaka till
Kungaparet.

Fotona som Ni sett här är funna i ett album på
hembygdsgården och är nu digitaliserade. Det var foto från
dessa tre festtåg.
1961 var det åter festtåg eller karneval i Onslunda vilka
följdes av 1963? Samt 1984 och 86. Då i idrottsföreningens
regi.
Vad har nu hänt under andra delen av 2018.
Midsommarafton på hembygdsgården som vanligt i
föreningarnas regi. Det har varit sommaröppet under senare
delen av juni och in i augusti under fredagar till söndagar.
Lite guidade turer med bussbesökare och även mindre
grupper från föreningar samt privatpersoner.
Årets utställning ”Folktro och Skrock” har varit besökt. En
lite annorlunda utställning.

Två större projekt har varit indragning av vatten och avlopp
samt byggandet av två toaletter i vagnshallen.

Arbetet har utförts av inhyrda hantverkare samt några av
våra medlemmar som gjort arbetet ideellt. Det senare för att
hålla kostnaderna nere.

En nödutgång har gjorts i borstmuseét och även
luftvärmepump har satts in här. Således är det en hel del
arbete som utförts på gården och beräknas vara klara till
nyår.
På borstsidan har det varit många flitiga händer som varit i
arbete för att få fram borstar till mässor. Flitens lampa har
lyst här och det är en hel del timmar som lagts ned för att
vi ska få in medel till verksamheten. Utan borstar hade det
inte kunnat fungera med den övriga verksamheten.

Den 7:de november invigdes ÄNTLIGEN de nya toaletterna
som vi väntat på i så många år. Nu finns det både varmt och
kallt vatten på hembygdsgården.
Information och anmälan till vårens kurser var vänligen
kontakta Karin Blomqvist på 0725 331270
Årsmötet 2019 avhålles den 6:e mars. Plats meddelas senare.
Slutligen vill styrelsen tacka alla de som stöttat föreningen
under året med frivilligt arbete på och med hembygdsgården
samt stöttat föreningen på många vis. TACK!

Önskar alla en riktigt
God Jul och Gott nytt År
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