Ur Bondepraktikan

”Om Valborg fryser om fötterna, kommer det
att frysa fyrtio nätter till”.
Första maj var den dag man släppte ut
korna på fritt bete i skogen.

www.onslundahembygdsforening.se
Stationsvägen 6, Onslunda – maj/juni 2021

Nu är det ingen ko på isen…
men vi vill påminna om att Ni kallas till Årsmöte
den 2 juni kl. 19.00 vid Hembygdsgården,
Onslunda. Mötet utomhus blir kort, koncist och
koffeinfritt – allt utifrån gällande pandemirestriktioner.
Årsmöteshandlingarna fås via e-post eller brev om
ni så önskar. Ni har också möjligheten att inkomma
med motioner senast 14 dagar före årsmöte.
Kontakta; info@onslundahembygdsforening.se eller
ring 0417-300 60

Ingen ko på
isen är en
förkortad
variant av ”det
är ingen ko på
isen, så länge
rumpan är på
land”.

Förr i tiden, när ladugårdarna saknade rinnande
vatten ledde man korna till en sjö där de fick
dricka, oavsett årstid.
Betydelsen blir därmed, att ingen behöver oroa sig
så länge kon har fast mark under bakklövarna och
kan rädda sig själv om isen brister.

Murare Karlssons klipptavlor
har utökats med ytterligare en gratulationstavla
tillverkad 1876. Texten är något blekt men de
utskurna figurerna och färgerna lyser ännu klart.

Kom till Hembygdsgården och se alla våra tavlor!
Då berättar vi om Murare Karlsson och hur tavlorna
tillverkades.
Ring 0417-300 60 så öppnar vi för Ert besök.
Betalar ni inträde till vår
hembygdsgård, lyssnar till vårt
berättande och dessutom hittar
denna ros har ni chans att vinna
en av våra färgglada Autoborstar
– praktisk till lite av varje (värde
150: -)

Nu ska det äntligen bli av!
Det är inte många år sedan ideella krafter kalkade
boningshusets fasad skinande vit. Väder och vind,
regn och rusk och framför allt fukt har idag gjort att
den vita färgen försvunnit, sprickor uppstått och
puts rasat av.
Trots att inget bidrag
beviljats hos sökta
instanser har styrelsen
beslutat att det ändå är
dags för ett nytt
djupgående underhåll.
I juni kommer därför Mur & Byggtjänst göra allt för
att ge ny glans åt vår Hembygdsgård.

Midsommar
Fortsatta restriktioner tvingar oss, Byalaget och
PRO att ställa in det Stora Midsommarfirandet, vid
Hembygdsgården.
Vi tänker ändå klä midsommarstången med
blommor och blad. Ni är hjärtligt välkomna att
hjälpa oss med detta!
Den 24 juni kl. 18.30 är det dags.
Ta med blommor och grönt, kaffekorg med smått
och gott och krafter till att resa midsommarstången!
Välkomna!

