Hembygdsrörelsen har funnits i över hundra år och
genomlevt pandemier både
1957 och 1968.
Othinslunda Hembygdsförening bildades 1956 och
har klarat sig i 65 år utan vaccination!
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Styrelsen hälsar och säger…
I detta medlemsblad hälsar vi alla gamla och nya
medlemmar hjärtligt välkomna.
Medlemsbladet som lades i era brevlådor under
februari har fått ett stort gensvar och många nya
medlemmar har anmält sitt intresse att stödja och
verka för Hembygdsgårdens plats i Onslunda.
Nu landar det här meddelandet digitalt i era
mejlkorgar och brevledes till dom som inte angett
någon e-postadress.
Vi räknar med att vara så alerta i framtiden att vi
då och då under verksamhetsåret skickar
information direkt till er - när vi har något att
berätta, behöver hjälp eller helt enkelt bara vill ses

med föreningen skall hållas under mars månad
säger våra stadgar men Hembygdsförbundet rekommenderar oss att
senarelägga mötet.

Ni kallas till Årsmöte den 2 juni kl 19.00 vid
Hembygdsgården, Onslunda. Ett Corona-fritt möte
utomhus.
Årsmöteshandlingarna fås via e-post eller brev om
ni så önskar och vi påminner Er om möjligheten att
inkomma med motioner senast 14 dagar före
årsmöte.
Kontakta; info@onslundahembygdsforening.se eller
ring 0417-300 60

Vilka är vi?
Föreningens styrelse består av fem ordinarie
ledamöter och tre suppleanter. Mandattiden för
ordförande är ett år och övriga ledamöter två år.
Suppleanterna är valda för ett verksamhetsår.
Gertrud Sahlin är ordförande och har varit
så i 3 år. Ordinarie ledamöter är Jane Blomquist,
Karin Sköld och Anita Holmgren samt en vakans.
Trion suppleanter är Ann-Christine Sahlin,
Catarina Kristell och Karina Persson.

Det finns lediga platser bland såväl styrelsens
ordinarie ledamöter som suppleanter. Valberedning
och ”kvarsittare” tar gärna emot nya ledamöter och
styrelsekamrater.
Valberedningen; Mats Berglund 072-533 12 30 och
Arne Sahlin 070-848 21 48.

Vårens erbjudande!
Vi har trots Coronaåret inte legat på latsidan då det
gäller tillverkning av borstar. Försäljning av borstar
är en av våra starkaste inkomstkällor förutom
medlemsavgift och inträde.
Gamla borstämnen har fått
nytt utseende och nya
användningsområden.
Borstar som passar i den
moderna människans vardag.
Riktiga 5-ettor…!
Rullator-borste, en handborste lämplig att borsta
hjulen rena på såväl rullator som barnvagn.
Backkamera-borste och behändig nyckelring – allt
i ett.
Du kan som medlem köpa en (1) av varje för
51:-/borste.
Ring 0417-300 60 så öppnar vi butiken!
Vårliga hälsningar!
Styrelsen för Othinslunda
Hembygdsförening

