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Othinslunda Hembygdsförening är en kulturförening, registrerad i Tomelilla
Kommun. Medlem i Sveriges Hembygdsförbund, Skånes Hembygdsförbund och
ArbetSam.
Styrelsen har under tiden 2017-03-09—2017-12-30 hållit 10 sammanträden.
Medlemsantalet 2017-12-30 var 189 st.
Personal: Under året har via lönebidrag en person varit anställd på 50% som
vaktmästare och 50% borstbindare samt en person på 50% som borstbindare. En
person har arbetstränat på 50%. All personal slutade under december 2017.
Besökande: Antalet besökande under året har varit 1.239 st. Temaresor har haft
tre guidade besök och det har gjorts sex övriga guidningar, de flesta av Inger
Ohlsson och Ingar Möller. Under sommaren har styrelseledamöterna skiftats om
att visa och guida de många besökande. Detta har uppskattats mycket av
gästerna, varav en del har varit från andra länder.

Årets utställning ” Folkskolan 175 år ” har rönt stort intresse. Där har varit
reportage både i Ystads Allehanda och Österlenmagasinet. Radio Kristianstad
hade direktsändning från utställningen med intervju av Karin Sköld och Gertrud
Sahlin. Elever från Odenslundsskolan har också varit och beskådat utställningen.
Barnaktiviteter: Under sportlovet ordnades det att prova på borstbindning och att
göra insektshotell. Odenslundsskolan kom på besök en förmiddag under hösten
och fick då höra på sagor och prova på olika lekar från förr. De fick även lära sig
hur man tvättade mattor förr i tiden.
Kurser: Under året har det hållits 12 prova på, halvdag-heldagskurser för 70
personer. Inger Ohlsson och Maria Skarped har haft sina terminskurser.
Fastigheten: Mycket har hänt med underhållet av fastigheten. Nya portar har
tillverkats och målats på västersidan. En ny blindlucka på södersidan blev också
gjord och nytt skydd över värmepumpen är monterat. Två träd på södersidan är
borttagna och ett nytt är planterat. Fyra nya hanaband har satts upp i logen. Ett
nytt underrede till stenbordet i bostaden har tillverkats. Allt detta är gjort av
medlemmar på frivillig väg. Alla träväggar samt övriga portar har målats.
Utedasset har målats in och utvändigt och fått ny sits. En hylla har satts upp på
väggen vid sidan om till handfat och handduk. Källaren har städats och fönster
lagats. Tre avfuktare har köpts in och placerats i boningshus, borstmuséet och
affären. Städning av vindarna har påbörjats.
Föreningen har erhållit en privat gåva på 100.000 kronor att användas till
fastigheten. Ett bidrag på 150.000 har erhållits från Riksantikvarieämbetet att
användas till att bevara borstmuséet och dess verksamhet. Vi har även fått ett
godkänt räntefritt lån beviljat från Tomelilla kommun på 135.000 till att lägga in
vatten och avlopp.
Aktiviteter: Vi har under året bjudit in våra medlemmar till träffar första
onsdagen i månaden från och med juli. Vi har deltagit på 15 olika mässor och
marknader där Tomelillamässan var ny för föreningen. Där hade vi även
kaffeservering vilket uppskattades mycket. Midsommarfirandet ordnades som
vanligt tillsammans med Onslunda PRO, Onslunda Byalag och OIF. Vi hade tur
med vädret och vi beräknar att där var minst 150 besökande. I augusti ordnades
det kräftskiva i trädgården tillsammans med Onslunda Byalag. Under Österlen
lyser sattes det ut marschaller runt Hembygdsgården och i trädgården. Under
hösten hade vi hjälp av frivilliga som satte borstar inför julmarknaderna.
Föreningen har även samarbete med några återförsäljare av borstar. Gertrud och
Karin S deltog på medlemsmöte på Regionmuséet i Kristianstad om samverkan
och fokus på området barn och ungdom. Gertrud och Karin S har även varit med
på ordförandekonferens i Hässleholm. Vi har marknadsfört oss med utskick till

26 bussbolag i Skåne. Föreningens infoblad har delats ut två gånger till alla
hushåll och skickats med post till medlemmar utanför vårt postnummerområde.
Till slut vill styrelsen tacka alla som ställt upp med frivilliga krafter och hjälp
föreningen under 2017.
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