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Styrelsen har under tiden 2018-03-07—2018-12-30 hållit 10 sammanträden.
Medlemsantalet 2018-12-30 var 175 st.
Besökande: Antalet besökande under året har varit 904. Bussbolag har haft tre
guidade besök och det har gjorts nio övriga guidningar, de flesta av Inger
Ohlsson och Ingar Möller. Under sommaren har styrelseledamöterna och andra
frivilliga 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 ” Folktro och skrock ” har rönt stort intresse. Där har varit
reportage både i Ystads Allehanda och Österlenmagasinet. Elever från Odenslundsskolan har också varit och beskådat utställningen.
Barnaktiviteter: Under sportlovet ordnades det att prova på borstbindning och att
göra spiktavlor. Ett trettiotal barn deltog, några i sällskap med vuxna. Även Onslunda fritids var och provade på borstbindning.
-

Kurser: Under året har det hållits 8 prova på, halvdag-heldagskurser för 63
personer. Inger Ohlsson och Maria Skarped har haft sina terminskurser. Den
nystartade kamratcirkeln har haft möten där de tillverkat borstar till föreningen.
Hembygdsgården: Under året har mycket hänt. Vatten och avlopp har installerats och med hjälp av hantverkare och frivilliga krafter finns nu en vanlig och
en handikapptoalett. Vid borstmuséet är det gjort en trappa till vinden, och en
nödutgång från borstmuséet ut mot norr. En luft-luft värmepump har även
installerats i borstmuséet. Skåp har köpts och placerats i borstmuséet.
Utemöblerna är reparerade och målade.
Aktiviteter: Vi har bjudit in våra medlemmar till sju medlemskvällar. Vi har
deltagit på fem mässor. Vi har deltagit på två kretsmöten. Ett i Övraby mölla och
ett på Kulturhuset i Tomelilla. Två medlemmar deltog i föreningskväll på
Tomelilla kommun. På Nationaldagsfirandet i Tomelilla deltog fyra personer
och föreningen erhöll en flagga. Några medlemmar har deltagit tre gånger i
integrationsprojektet SKAPA i Tomelilla genom att visa hur man binder en
borste. Föreningen har blivit medlem i Genväg Österlen och hjälpte till vid
Österlen lyser. Midsommarafton arrangerades som vanligt i samarbete med
PRO, Onslunda Byalag och OIF. Vi hade tur med vädret och hade ungefär 125
besökande. I september anordnades surströmmingsskiva tillsammans med
Onslunda Byalag. Det deltog 36 personer. Under tre dagar i september var det
Kulturarvsdagar i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Vi hade öppet alla
dagarna och hade 30 besökande. Under Österlen lyser satte vi ut marschaller
runt hembygdsgården. Vi har varit inbjudna till Onslunda skola på lunchmöte.
Två infoblad har delats ut till alla i vårt postnummerområde och även skickats
med post till medlemmar utanför området. I november hade vi ”invigning” av
våra nya toaletter. Det serverades bubbel och snittar och 19 personer deltog.
Både YA och Österlenmagasinet skrev artiklar om det och Skånes
Hembygdsförbund skrev om det i sitt nyhetsbrev. Två studenter från Lunds
Universitet har skrivit en uppsats ”Omvärldsanalys och strategisk plan för
Othinslunda Hembygdsförening”.
Till slut vill styrelsen tacka alla som ställt upp med frivilliga krafter och hjälpt
föreningen under 2018.
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