
Exempel föreningsaktiviteter

Årsmötet den 5 april 2018:

Albo Härads Hembygdsförening kallade till årsmöte i torsdags den 5 april i Ravlunda skola. Ett 60-tal medlemmar hörsammade
kallelsen, som både är en formell del och en underhållningsdel, samt naturligtvis en viktig social gemenskap. Klubban på
bordet mötte oss när vi kom.  
Åke Hansson och undertecknad Kenneth Olsson, båda engagerade i hembygdsföreningen. hade en del att diskutera.  
Albo spelmanslag underhöll oss både vid ankomsten och under kvällens lopp. En viktig del i vårt ansvar som kulturbärare. 

Bild 1) Henny Johansson avtackades av Clas Johnsson. Henny avböjde återval. I talet betonade Clas bland annat Hennys
stora engagemang som ansvarig för föreningens medlemsregister, som engagerad i styrelsen, dessutom under ca 30 år i
Glimmebodagruppen, och inte minst viljan att förmedla kunskaper från det gamla bondesamhället. Henny erhöll Sveriges
Hembygdsförbunds förtjänsttecken 2014.
Bild 2) Kenneth Olsson tilldelades Sveriges Hembygdsförbunds  förtjänsttecken av ordf. Clas Johnsson med motiveringen;
Kenneth har varit medlem i föreningen under lång tid och 2009 valdes han till ordf. i styrelsen, en post han innehade i fem år,
varefter han lämnade ordförandeposten på egen begäran, men stannade kvar i styrelsen, som v. ordf. under 4 år.
Kenneths erfarenhet från näringslivet präglade hans arbete i styrelsen. Med målinriktning o engagemang har han givit,
föreningen en fortsatt stabil grund. Bl.a kan nämnas enträgna förhandlingar och inköp av Glimmebodagården, energiskt
arbete och uppbyggnad av hemsidan och redaktionsarbete med medlemsblad och programblad. 
Bild 3) Då och då under kvällen underhöll Albo Spelmanslag med både sång och musik
Bild 4) "Margareta med pågasnörarna" underhöll med sång musik och bygdemål.

Citat ur Albo Härads Hembygdsförenings Jubileumsskrift 1934-1984:

Många försök att väcka tillräckligt intresse för bildandet av en hembygdsförening i Albo gjordes i slutet på 1920-talet och början av 1930-
talet. Det var bygdens rikedom på fornminnen som var intressant. Vården av dessa hade många förespråkare. Men det som engagerade
de flesta var bevarandet av "Gamlegården" i Bondrums by i Fågeltofta socken. En av de starkaste pådrivarna var Kivikssonen Ola
Cappelin bosatt i Lund.
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       Vid ett möte på Lagerstedts pensionat i Kivik den 31 juli 1934 beslöts att bilda en hembygdsförening omfattande Albo härad. Till
ordförande valdes docent Gunnar Aspelin, Kivik. Övriga medlemmar i den första styrelsen blev kyrkoherde Nils Boström, S:t Olof,
kamrer Sture Persson, Vitaby, folkskollärare Ola Carlberg, Sillaröd, rektor Johan Brandt, Kivik, folkskollärarinnan Olga Bengtsson,
Rörum, f d kantorn Joh. Nihlen, Sillaröd och kyrkovärd Sven Lövgren, S:t Olof.
       Föreningens valspråk blev "Vård av byggnadsminnen - vilja att värna dess framtid". (Samma valspråk gäller fortfarande 2017-10-
14).
       En viktig sak noterades också, nämligen att varje objekt som Albo härads hembygdsförening förvaltar och vårdar skall ligga kvar på
sin ursprungliga plats. Det skall vara ett levande inslag i sin bygd. (Samtliga nio objekt ligger kvar på sin ursprungliga plats 2017-10-14).

NÅGRA MINNESVÄRDA NOTERINGAR:

2014: Vid årsmötet den 10 april valdes Clas Johnsson till ordförande efter Kenneth Olsson, som avsagt sig återval.    
Föreningen firade sitt 80-årsjubileum. Under året fick hembygdsföreningen emottaga en donation på 100 tusen kronor av
anonym givare. 

2013: Efter flera års diskussioner mellan Sveaskogs förvaltnings AB och Albo Härads Hembygdsförening kom köpeavtal till
stånd den 19 respektive 21 februari 2013. 

2012: Markradarundersökning genomfördes på lergolven på Agusastugan och Bondrumsgården.

2010: Den 28 januari 2010, beslutade styrelsen att föreningens hemsida skulle utvecklas i egen regi.

2009: Den 23 april 2009, valdes Kenneth Olsson till ordförande efter Ingrid Liljedahl.

1999: Den 4 maj 1999, valdes Ingrid Liljedahl till ordförande efter Arvid Andersson.

1993: Den 6 maj 1993 blev Glimmebodagården byggnadsminnesförklarad.

1979: Arvid Andersson valdes till ordförande efter Erik Wikland.

1966: Den 28 augusti 1966, valdes Erik Wiklande till ordförande efter Alf Sjölin.

1963: Den 18 december 1963 blir Agusastugan och Bondrumsgården byggnadsminnesförklarade.

1960: Den 21 augusti 1960, valdes Alf Sjölin Andrarum till ny ordförande efter Nils Boström.

1946: Den 13 februari 1946 beslutade föreningen godkänna köpet av Agusastugan å 1000 kronor.

1937: den 25 juli 1937, utsågs Nils Boström till ordförande efter Gunnar Aspelin.

1934: Den 31 juli 1934 bildades Albo Härads Hembygdsförening.
           Sockenombud utsågs till samtliga socknar i häradet.
           Till föreningens förste sekreterare utsågs Ola Carlberg, Sillaröd.

Valda ordförande :

Clas Johnsson            2014 -
Kenneth Olsson        2009 - 2014.
Ingrid Liljedahl         1999 - 2009.
Arvid Andersson       1979 - 1999.
Erik Wikland              1966 - 1979.
Alf Sjölin                     1960 - 1966.
Nils Boström             1937 - 1960. 
Gunnar Aspelin         1934 - 1937.

Valda sekreterare:

Åke Hansson           2013 -
Clas Johnsson         2009-2013.
Gunnar Persson     2003 - 2009.
Karin Bringert        1994 - 2003.
Per-Åke Karlsson   1987 - 1994.
Berit Ekberg            1983 - 1987.
Nils-Ove Nilsson     1982 - 1983.
Gunnar Carlberg     1971 - 1982.
Emil Persson            1960 - 1971.
Otto Nilsson             1955 - 1959.
Ernst Rosqvist          1938 - 1955.
Ola Carlberg              1934 - 1938.



Exempel på aktiviteter genom åren

Röjning på Krubbemölla
Under april månad 2011 gjordes en stark "städningsinsats" av medlemmar ur Vitabyringen under ledning av dess dåvarande
ordförande Sven-Olle Svensson. Den otroligt vackra omgivningen till Krubbemölla vattenkvarn fich ett rejält lyft, med stora
möjligheter till vandring eller en fika i en underbar natur.

Under juni 2011 genomfördes  Brydestuans dag i Åkarp av Mellbyringen.
Henny Johansson spinner lin och ordförande Hans-Ingvar Hansson ordförande hälsar välkommen med spelmännen Ingrid och
Christer Olsson avvaktande i bakgrunden.
Agnes Leo Eriksson spinner ull och hennes barnbarn bråkar lin.

Framtagning av stensättningen Glimmeboda 2012
Under lång tid diskuterades behovet av åtgärder mot fukt i väggarna på boningslängan på Glimmebodagården. Efter viss tvekan
beslutades att den en gång lagda stensättningen på gårdsplanen skulle arbetas fram. Motivet till en stenlagd gård är bland annat
hållbarheten och genomsläppligheten vid regn m.m. Den jord och gräsväxtligheten som under åren skapats är vacker, men gynnar
fuktigheten. Under juni månad 2012 påbörjades arbetet med att ta bort allt gräs och jord, samt en noggrann dokumentation som
underlag för att återskapa stensättningen, som efter många år var väldigt ojämn och svår att gå på.
Ett omfattande och tidskrävande arbete. Först besluts och planeringsfasen och därefter dokumentation, uppgrävning av befintlig
stenläggning, planering med ny grus och stensättning. Besökare på Glimmebodagården kan konstatera att entreprenörerna med
stöd av Glimmebodagruppen gjort ett bra jobb.
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Föreningens textilkommitté
är mycket aktiv. Bild 1 visar en textilcirkel under ledning av Ann-Margret Malmkvist. Bild 2 Tekniken att singla bollar lärs ut till
intresserade. Tredje bilden är från en textilträff i Ravlunda skola. 

Projekt lerteknik 2010
Initiativtagare till PROJEKT LERTEKNIK som började under 2010 på Bondrumsgården var ordförande för hembygdsföreningen
Kenneth Olsson och Karl Magnus Melin Knadriks Kulturbygg. Projektet blev omfattande och seminarier genomfördes 2010,2011 och
2012.
Avsikten var att dokumentera den lerteknik och de redskap som användes förr i tiden innan den kunskapen försvinner för alltid.
Teorin var blandad med praktiska övningar. Leran som vi själva grävt upp några hundra meter bort på Eva o Sven Anders Gustvssons
ägor fick ligga i vatten ett par dagar före bearbetningen.
Egentillverkade "klubbor" har tillverkats enligt de kunskaper som införskaffats före projektets början.
Vi jobbade med tre olika lerblandningar. En med nyuppgrävd lera blandad med ganska mycket halm. En med nyuppgrävd lera, lite
halm och en del hästgödsel och en baserad på återvinning av den tillvaratagna gamla lerväggen.
Alla fick prova de olika momenten, vilket uppskattades och var mycket lärorikt.
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