Vårda de minnen som fäderna grundat.
Se och beundra de bortgångnas liv.
Se varje sak som sin fristad har funnit,
här i vårt rymliga bygdearkiv.
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Styrelsen hälsar och säger…
Corona, Corona, Corona!
Strax innan vårt årsmöte (20-03-04) konstaterades
att pandemin Covid-19 kommit till Skåne.
Verksamhetsår 2020 har därför inte varit sig likt.
Det mesta av planerade och traditionella
arrangemang har ett efter ett ställts in, avbokats
eller senarelagts.
Och i väntan på bättre tider har vi sorterat, städat
och rensat ”här i vårt rymliga bygdearkiv”. Allt
eftersom märker vi att rymligheten är begränsad
och att antalet artiklar verkligen är gamla och
angripna av tidens tand.
Även boningshuset är i stort behov av restaurering
såväl inne som ute. Därför har vi ansökt om bidrag
från Länsstyrelsen/kultur. Vi hoppas på ny puts
och kalkning av boningshus, nya fönster och
mossfritt tak mm, mm.
Boningshusets centrum,
den stora välvda
bakugnen är fortsatt
intakt, enligt expertis.
Rökgång och skorsten
behöver kollas och
kanske kan vi få
känna lukt och smak
av eget nygräddat bröd i
sommar.
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Våra borstbindare och kamratgrupp har trots alla
givna sociala restriktioner hittat lösningar på att
fortsatt hålla borstbinderiet vid liv. Glädjen för
hantverket är stort och nysatta borstar finns
ständigt att köpa i Alma Trapps butik.

I skrivande stund….
har vi ingen aning om hur årets verksamhet
kommer att utformas. Vi är i stort behov av gäster
och besökare, borstbindare och hemvändare, gamla
och nya medlemmar, trogna bybor och goda
grannar för att något ska hända och ske.
Det är alla ni som gör att Onslunda Hembygdsgård
står där den står och förhoppningsvis efter
sommaren lyser mer vit än tidigare.
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Något lite har ändå hänt…
En blåsig majdag tog en frivillig mod till sig och for
upp i det blå. Nytvättad flaggstång och fräsch
flagglina är resultatet av färden.
Flaggstången är
förmodligen den högsta
i byn, flagglinan absolut
längst och hela
konstruktionen den mest
fastskruvade.
(Fast den svajade betänkligt
då färden upp och ner gjordes.)

Det behöver alltid plockas och rensas i rabatterna
kring Hembygdsgården. Här och där hittas spår av
tidigare plantering. Persilja, pepparrot, gräslök,
skogslök och citronmeliss växer vackert som ogräs
bland ogräs.
Vi har tacksamt mottagit
astrar, tagetes och fuchsia
till våra planteringar.
En vinranka växer nu efter
väggen vid verandan.
Och borstnejlikan har
blivit Hembygdsgårdens
favorit.
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Det har under åren kommit in många fina alster
från medlemmar och bybor. Barnkläder, bruddräkt,
en tavla av O Aldén, gammalt vackert julpynt,
trasmattor och prydnadsföremål mm.
En järnspis som gåva, bidrog till ny puts och
inredning i en del av bostadshuset.

En lång tradition är bruten.
Midsommarstången kläddes och restes men fick stå
där i eget majestät. Inga långbord med vita
fladdrande dukar. Inga dignande brödfat och ivriga
kaffegäster.

Alla våra kaffekoppar
står därför oanvända i
väntan på årets
midsommarfirande.
Tips! Kung Oscars
kopp är särskilt god att
dricka ur.
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Bybor och hemvändare har gästat
Hembygdsgården. Några har sökt och
hittat spår av anförvanter komna från
Onslunda. Ett herrskap från Lund
fann sin släkting på bild i Boken om
Onslunda.
(Boken finns att köpa i Alma Trapps butik)

Andra gäster har valt att pröva
borstbindning. Intresset är
stort och de lyser av stolthet
då brödpenseln, miniklädborsten
eller diskborsten är klippt och färdig
för användning.
(Anmälan till borstbindarkurs görs på vår
hemsida)

…till sist men inte minst!
Jul och nyår passerade
i rasande fart. Vi deltog
med Öppet hus vid
Genväg Österlens
arrangerade Julrunda.

I regn och rusk, i sol och
dimma sålde vi borstar
och hjälpte Karl-Fredrik
servera glögg vid Butik
Eklaholm.
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Om rådande restriktioner tillåter…
…vill vi även i år visa Hembygdsgårdens
alla rum och skrymslen.
Den kringbyggda gården har stått här i snart 200
år. I husen finns - Gustav Henrikssons enorma
samling av sparade bruksföremål. Murare
Carlssons vackra klipptavlor uppsatta i salen.
Allmogemålaren Jöns Ferms färgsättning på kista,
säng och bord. Alma Trapps butik i gammal stil.
Skolsalen med flera generationers skolbänkar.
Vårt berättande handlar om detta och om
Borstakongen Mårten Larssons betydelse för
Onslunda då det begav sig.

Vi - behöver bli fler!
Hembygdsarbete är fantastiskt. Kultur och historia
lärorikt. Onslunda då och nu riktigt spännande!
Och som ni ser behöver vi hjälp med allt… gräva,
kratta, städa, måla, sätta borstar, guida, hissa
flaggan, skriva, ingå i styrelsen, sortera i vårt
bygdearkiv mm.
Fundera inte längre – ring och berätta att du är
intresserad. Direktnummer 0417-300 60
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Bästa medlem!
Vi ber er att göra det till en vana att kika in på vår
hemsida
www.onslundahembygdsforening.se
och där under bild med text
Medlemsinformation med mera läsa vad som är på
gång.

Medlemsavgiften 2021
är 100:-/person
eller 200: - för hela familjen.
Sätt in beloppet på vårt

Bankgiro 5895–5212 eller
SWISH 1 230 637 108

Särskilt viktigt
Skriv namn, adress och E-post på
inbetalningen
eller till
info@onslundahembygdsforening.se
Information skickas direkt via E-post.
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