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HEMBYGDSRÖRELSEN i SVERIGE 100 år 
 
2016 ska vi fira att den organiserade hembygdsrörelsen fyller 100 år. 
Hembygdsfrågorna fick stort genomslag i början av 1900-talet, som en 
protest mot de stora samhällsförändringar som industrialiseringen förde 
med sig. Många ansåg att den gamla folkkulturen och lokalsamhällenas 
kultur och naturnära leverne var hotat, när städerna växte. Det är 
frågeställningar som till stora delar kan vara aktuella även i vår tid. I 
Albo Härads Hembygdsförening vill vi arbeta med både tradition och 
förnyelse. 
 
Sveriges Hembygdsförbund högtidlighåller med jubileum den 27 och 28 
augusti på Skansen. Runt om i landet uppmärksammas firandet under 
hela året. I Skåne har vårt hembygdsförbund satt ”landskap” som tema 
och riksförbundet har ”mötesplatser” som tema. I Albo Härads 
Hembygdsförenings programutbud finns många aktiviteter som kan 
kopplas till såväl landskap som till mötesplatser. Programkommittén 
har satt ihop ett varierat och intressant innehåll som framhåller de 
natur- och kulturvärden som finns här. Den för vår bygd så 
karaktäristiska äppelodlingen får också en egen programpunkt. 
 
I vår förening firar Bondrumsgården 80 år som hembygdsgård med ett 
par speciella aktiviteter, bl.a . återplantering av vårdträd. Det kan 
också ses som tradition och förnyelse. 
 
Varmt välkomna till våra intressanta mötesplatser! 
Clas Johnsson 
Ordförande. 



Februari 
 

Söndagen den 14 februari kl. 11.00. 

Albo Härads dag och kyrksöndag Ravlunda kyrka. 

 

 
 
En högtidlig stund i samband med gudstjänsten, då vår fana och sköld 

överlämnas från Brösarps kyrka till Ravlunda kyrka för att förvaras 

där kommande år. Musik av Albo spelmän och kaffeservering i 

Ravlunda skola. 

 

RAVLUNDA KYRKA, Kiviks församling. 
Vitt synlig över slätt och hav, omgiven av fornminnen, lyser Ravlunda 

kyrka från sin backe ovanför byn – en typisk skånsk kyrka. Den är 

typisk i sin uppbyggnad med absid, kor, långhus och torn med 

traditioner från den ”svenska” moderkyrkan i Lund (som stod färdig 

omkring 1150) men även dess inre berättar viktiga drag av skånsk 

kulturhistoria. 

Årets program omfattar ytterligare en programpunkt, vars avsikt är att 

lära oss mer om denna medeltidskyrka. Programinslaget  skall 

genomföras torsdagen den 9 juni.  

 

Tisdagen den 16 februari kl. 18.00 – 21.00. Slöjdträff i 

Ravlunda skola. Kontaktperson: Annchristin Hurtig 0414-70214 



Mars 
Bondrumsringens årsmöte avhålls å Fågeltofta 

församlingshem torsdagen den 10 mars kl. 19.00. 
Tore Jönsson berättar och signerar sin bok om Agusastugan och Anna 

Mårtensson. 

 

Södra Mellby Hembygdsring avhåller sitt årsmöte  den 10 

mars klockan  19.00 på Äppelgården, Kivik. Ärende enligt 

stadgarna. Föredrag av Dafvid Hermansson. Kaffe och smörgåstårta.  

 

Tisdagen den 15 mars kl. 18.00 – 21.00. Slöjdträff i Ravlunda 

skola. Kontaktperson  Annchristin Hurtig 0414-70214. 

 

Fredagen den 25 och söndagen den 27 mars kl. 11.00-16.00 

Påskfirande på Glimmebodagården  
Försäljning av hantverk, lotterier, kaffeservering m.m. Gården visas.  

Välkomna önskar Glimmebodagruppen. Ansvariga är Hans Nilsson  

0414-73166 eller Karin Bringert 0705-560921. 

Gården är typisk 

för de olika 

byggnadssätt 

som utvecklats i 

norra Albo. De 

äldsta delarna av 

boningslängan 

är från slutet av 

1700-talet. En 

sällsynt miljö 

med gården och 

landskapet som 

det danades 

under mitten av 

1800-talet. Glimmebodagården blev byggnadsminnesförklarad den 6 

maj 1993. Vägbeskrivning: Norr om Brösarp, avtagsväg Hörröd. Strax 

före N:a Björstorp på vänster sida. Öppet enligt överenskommelse 

med Karin Bringert 0705-560921 eller Hans Nilsson 0414-73166. 



April 
 

Torsdagen den 7 april kl. 18.30. 

Årsmöte i Ravlunda skola. 

 

 

 
Albo Härads Hembygdsförenings  medlemmar kallas till ordinarie 

årsmöte den 7 april klockan 18.30. Utöver årsmötesförhandlingarna 

och orientering om föreningens ambitioner blir det inslag av 

folkmusik. 

Föreningen bjuder på kaffe med dopp. 

Ytterligare information kommer efterhand på vår hemsida,  

www.alboharadshembygdsfor.se 

Välkomna. 

Styrelsen. 

 

Avsägelse av uppdrag lämnas senast den 7 mars 2016 till 

valberedningens ordförande Göran Nilsson , 273 92 Skåne 

Tranås, eller på telefon 0417-23017. 

http://www.alboharadshembygdsfor.se/


 

Boken av Tore Jönsson ”som mina förfäder alltid gjort”. 

Historia kring Agusastugan och Anna Mårtensson. 

Boken kommer att säljas och signeras av Tore Jönsson i samband med 

årsmötet i Ravlunda skola den 7 april. 

Allt överskott går till hembygdsföreningen för underhåll av 

Agusastugan. 

 

 

Skånes Hembygdsförbunds årstämma 2016 blir den 24 

april i Röstånga. 

 

 

Föreningens hemsida har över 40 000 besök om året. Vår ambition 
är att ge en omfattande information av föreningens helt ideella 
verksamhet. Många arbetstimmar helt utan ekonomisk ersättning krävs 
för att klara av ett omfattande program och ett ständigt underhåll på 
kulturobjekten. Ert engagemang som medlemmar och intresse för 
verksamheten är en helt nödvändig del för att alla skall känna 

motivation i en tid som kräver så mycket av oss i alla sammanhang. 
Stort tack för de gåvor som kommer föreningen till del. 

 www.alboharadshembygdsfor.se 

 

http://www.alboharadshembygdsfor.se/


Maj 

 
Onsdagen den 4 maj kl. 20.00. 

Bål vid Agusastugan. (Kristi Himmelfärds afton) 

 
Samling vid parkeringsplatsen. Medtag kaffekorg och korv att grilla.  

Ansvarig: Tore Jönsson tel 0708-155613. 

 

Agusastugan – Där tiden står stilla 

 

 
 
Vinkelbyggd korsvirkesgård från första halvan av 1800-talet med 

möbler, husgeråd, kläder, verktyg m.m. i orört skick. Anna 

Mårtensson, den sista som bodde i gården, lämnade den i samma skick 

som då hon föddes här 1873. 

Agusastugan räddades i sista stund på auktionen den 6 februari 1946 

genom bybornas och hembygdsföreningens gemensamma 

ansträngningar. Agusastugan blev byggnadsminnesförklarad den 18 

december 1963. 

Vägbeskrivning: I norra delen av Agusa by, vid vägen Andrarum-

Hörröd. Visning: Ring Tore Jönsson 044-352121. Läs mer på 

www.agusa.se . 

http://www.agusa.se/


Bondrumsgården firar 80 år under 2016. 

Torsdagen (Kristi Himmelfärds dag), den 5 maj kl. 13.00-

16.00. 
Den 28 juli 1936: Greve Sparre förklarade att han var villig att utan 
vederlag skänka Bondrumsgården till Albo Härads Hembygdsförening. 
 
Agneta Grundström underhåller tillsammans med Veberöds Hasse 

Andersson. Sven Anders Gustavsson visar och berättar på en liten 

vandring var gårdarna låg i byn. 

Återplantering av 3 träd på södersidan. (Ersätter fällda almar). 

Korvgrillning. Ansvarig Göran Nilsson 0417-23017. 

 

 
Bondrumsgården är en av de äldsta bevarade korsvirkesgårdarna i 

Skåne. Den är fyrlängad och innergården är belagd med kullersten. 

Mängder av intressanta bruks och prydnadsföremål. Bondrumsgården 

blev byggnadsminnesförklarad den 18 december 1963.  

Vägbeskrivning: Norr om Fågeltofta, väster om vägen Ystad-

Kristianstad (skyltar) 

Visning Torsdagskvällarna i juli  kl. 17-20, den 7, 14, 21 och 28 juli. 

Visning Söndagarna i juli kl. 13-17, den 3, 10, 17, 24, och 31 juli. 

Vid andra önskemål ring Eva Gustavsson 0417-23068, 0761-707928, 

Bo Persson 072-9444156, Jon Tillberg 0708-750243.   



Söndagen den 8 maj kl. 08.00.  Gökotta i Krubbemölla. 

 

 
 
Vi träffas och lyssnar på fågelsång. Föreläsning av Åke Andersson om 

fåglar.Medtag kaffekorg. 

Ansvarig: Ingagun Andersson 0414-72372 

 

Krubbemölla är en mycket gammal vattekvarn där möllan är den 

murade delen (stenblock och murbruk). En gren av Mölleån , som 

rinner genom Vitaby, ledes in under möllan för att driva skovelhjulet. 

Detta förtjusande vattendrag, som under sin relativt korta resa hjälper 

till att försköna naturen ett gott stycke. Möllan omnämndes redan vid 

1400-talet och består idag av kvarn, bostad med verktyg, möbler och 

husgeråd från 1800 och 1900-talen. 

Vid ån ligger sedan en tid tillbaka en klappesten, skänkt av Jan 

Johansson. Stenen har hämtats från Jans barndomshem på Grevlunda 

backar. 

Vägbeskrivning: Söder om vägen Vitemölle-Vitaby. Strax före 

viadukten till vänster efter kyrkan. 

Mycket historik finns att läsa på hemsidan 

www.alboharadshembygdsfor.se 

Visning efter hänvändelse till Bertil Larsson 0414-72322. 



Tisdagen den 17 maj kl. 18.30.  Bengtemölla. 

 

 
 
För andra året i rad finns Bengtemölla på programlistan. 

Mangårdsbyggnaden – uppförd i mitten av 1700-talet – står denna 

gång i fokus. Sven Persson berättar om upprustningen som skett av 

delar av byggnaden, vad som dolde sig under tapeter och takskivor, 

men även om de personer som bott och verkat på gården. Visning av 

mangårdsbyggnaden kommer också att ske. 

Vad som är planerat att hända på Bengtemölla framöver får vi veta av 

gårdens ägare, Anders Cederberg. 

Ansvarig Sven Persson, 0703/783350   

 

                              --------------------- 
Riksstämma i Stockholm den 21-22 maj. 

Hembygdsdagar med riksstämma 2016 kommer att hållas i Stockholm 

21- 22 maj och arrangeras i samarbete med Stockholms Läns 

Hembygdsförbund.  

Läs mer på www.hembygd.se/hembygdsdagarna 



Torsdagen den 26 maj kl. 18.30 . Vandring till 

Smörstackastenen i Snapparp. (S:t Olof) 

 
Vägbeskrivning: Vägen mellan S:t Olof och Smedstorp. Skylt mot 

Snapparp.Samling vid Snapparps gård. Vi vandrar till 

smörstackastenen där Ingrid Svensson visar och ger oss lite historik. 

Under vandringen passerar vi en torvtramp. Medtag kaffekorg. 

Ansvarig Leif Gulldén 0414-60762. 

 

Juni 
Måndagen den 6 juni. 

Nationaldagsfirande enligt tradition i Sankt Olof. 

 

 

 

Ytterligare information i 

dagspressen och på 

byalagets hemsida.  

www.sanktolofsbyalag.se 

S:t Olofs Byalag Leif 

Gulldén, 0414-60762 

 



Torsdagen den 9 juni kl. 18.30. 

Ravlunda kyrka. 
 

Vi får en visning av kyrkan 

och dess inventarier, samt en 

guidad vandring på 

kyrkogården av Ing-Britt 

Bengtsson och Börje Persson. 

Kaffeservering. 

Kontaktperson: Clas Johnsson 

Tel: 0708-472836. 

 

 

 

 

Söndagen den 12 juni kl. 13.00 Glimmebodagården 

 
Vandring på Brösarps norra backar med dess rika flora. Visning av 

gården. Trädgårdsföreningen Primula Veris medverkar. Medtag 

kaffekorg. (ryggsäck) Kontaktpersoner är Hans Nilsson 0414-73166 

eller Karin Bringert 0705-560921. 

 

 



 

Söndagen den 12 juni kl. 14.00-16.00.  

Brydestuedag i Åkarp. 
Utställning av tavlor med Naturobjekt inne i stuan. 

Musikunderhållning med Yvonne o Lars-Erik Thorelli. 

Ullspinning med Agnes Leo. Visning av Brydestuan och Kylnan. 

Ansvarig Hans-Ingvar Hansson 0414- 70943. 

 

 

 
Mellan Sankt Olof och Södra Mellby ligger häradets stora brydestua kvar i sitt 

ursprungliga skick. Brydestuan lär vara uppförd under 1700-talet. Torkrummet 

(kölnan) är helt av sten. 

Visning: Berit och Barthold Römbo 0414-70143. 

 

                          Albo-sången av Nils Boström: 

                          Albo, mitt Albo, min hyllning jag bringar 

                          Hembygd, på minnen och fägring så rik: 

                          Forntidens gravar och domareringar. 

                          Höjder och dälder från Haväng till Vik. 

                          Borta vid havet Stenshuvud sig höjer: 

                          Kusten i sandgula bukter sig böjer: 

                          Mitt Albo, min hembygd du är. 

                          Mitt Albo, min hembygd så kär. 



Söndagen den 19 juni kl. 14.00-17.00.  

Familjedag på Krubbemölla. 

 
Prova på att väva band. Spinna på spinnrock. Singla bollar. 

Medtag kaffekorg. Aktiviteter för barn och vuxna. Grill om så  

önskas. Ansvarig Ingagun Andersson 0414-72372 

 

Torsdagen den 23 juni kl. 18.00. 

Konsert vid byastugan i S:t Olof. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spjutstorps badorkester underhåller. Parkering vid kyrkan. Servering. 

Observera tiden. Vid regn hålles konserten inne i kyrkan. 

S:t Olofs Byalag: Leif Gulldén, 0414-60762 



Fredagen den 24 juni kl. 13.00. 

Midsommarfirande på torget i S:t Olof. 

 

 

 
Midsommarfirande - En tradition väl värd att bevara. Dans och lekar 

kring midsommarstången. Medtag egen fika och njut av gemenskapen 

och det förhoppningsvis fina vädret. 

S:t Olofs byalag: Leif Gulldén, 0414-60762 

 

 

Föreningens gårdar, möllor och stugor… 

 
…är alla unika på det sättet att de ligger kvar på den plats där de en 

gång uppfördes och där de fungerat på olika sätt i samhället. Nästan 

alla objekten är i sådant skick att de kan brukas än idag. Man kan mala 

säd i möllorna, skulle säkert kunna bo i stugorna och på marken som 

tillhör Glimmebodagården odlar man råg, bovete och lin, som tröskas 

och behandlas efter gamla metoder. Skötsel och tillsyn sköts lokalt av 

personer boende i närheten och dessa har också ett gediget kunnande 

om objekten – i flera fall är man född på platsen. 

 



Sommarutställning på  Glimmebodagården: 
Midsommardagen 25/6 och söndagarna 26/6, 3/7, 10/7, 24/7, 7/8 

klockan 12.00-16.00 visar Glimmebodagruppen en utställning av 

träfigurer gjorda av Ville Sjöberg. 

Visning av gården. Försäljning. Kaffeservering. Välkomna. 

Hans Nilsson 0414-73166 eller Karin Bringert 0705-560921 

 

 
 

SILLARÖDS SKVALTKVARN. 
 

Sillaröds Skvaltkvarn är en 

mycket ålderdomlig 

konstruktion och en av de 

få bevarade i Skåne. 

Vägbeskrivning: Vid 

gården Uråsa, väster om 

vägen Sillaröd-Lövestad. 

Visning: Kontakta Torgny 

Lundqvist 0417-26035 

 

 

 

 



Juli: 
 

 

 

Lördagen den 2 juli klockan 11.00-13.00. Blåherremölla. 
Guidning i möllan och möllarens bostad. Tröskning av långhalm. 

Demonstration av traditionell taktäckning med halm. (Chans att prova 

själv)  

Vattenmöllan är igång och maler Blåherremöllaråg. 

Servering.Vägbeskrivning: Maglehem –vägen mot Juleboda. Skyltar 

visar. 

Ansvarig Kenneth Olsson 0414-21041. 

 

Föreningens uppgifter är enligt stadgarna bl.a. att samla och 

dokumentera sagor, seder och bruk i nutid och dåtid. Det kanske inte 

finns så många nya eller samtida sagor från vårt härad, men det finns 

en mängd nutidshistoria och berättelser om olika mötesplatser som vi 

behöver skriva ner innan de helt försvinner i glömska. Tänk t.ex. på 

alla affärer, dansplatser, biografer, fotbollsplaner, som funnits och där 

folk träffades och hade trevligt tillsammans. Hör av er till oss i 

styrelsen så hjälper vi till att få ner era minnen i skrift. Clas Johnsson. 



Söndagen den 3 juli kl. 13.00: Bondrumsgårdens dag. 

 
Kl.13.00 Friluftsgudtjänst. 

Därefter musikunderhållning av Nils Ove Persson. Hantverkare som 

visar och säljer sina alster. Spettkakslotteri. Fotoutställning. 

Kaffeservering. Visning. 

Ansvarig Göran Nilsson 0417-23017. 

 

 
Göran Nilsson blåser i det gamla fina byahornet. Eva Nilsson berättar 

om byahornets historia. 

 

Den gamla gården saknar motstycke i hela häradet. Tiden tyckes ha 

farit varsamt fram här, så att den gamla gården i dag utgör ett 

ovärderligt exempel på uråldrig skånsk byggnadskultur. Här råder en 

stämning av ålderdomlighet och ursprunglighet, som man sällan möter 

i våra dagar. Kring de låga, vitmenade längorna med de mossbelupna 

taken av halm, vilar en förtätad gammaldagsstämning, rogivande och 

lockande. Här möter oss en aning av den döende bondekulturens själ. 

Av Bernhard Ekeberg (Källa: Alboboken) 



Söndagen den 3 juli Skånsk mölledag. 

 
Föreningen Skånska Möllor bildades 1956. Föreningens syfte och 

målsättning är att verka för bevarandet av Skånska möllor, som ännu 

finns kvar.  

Hallamölla vattenkvarn kl 13.00 – 17.00. 

 

 
 
Hallamölla vattenkvarn är belägen vid Skånes högsta vattenfall i 

Verkeån. Riklig mängd bruksverktyg. Vägbeskrivning: Norr om 

vägen Eljaröd-Andrarum. Skyltat. Visning: Alv Persson 0414-91071. 

 

Tusentals och åter tusentals turister besöker i våra dagar Hallamölla. 

Man beundrar den arkadiskt sköna naturen, det kulliga landskapet 

kring åns dalgång, ett rikt sortiment av ädla lövträd, lind, ek och bok 

m fl samt en artrik flora. Kanske kan man finna den vitulliga 

kransborren (Marrubium vulgare), som här har sin enda lokal inom 

området.  Av Gunnar Carlberg. 



Söndagen den 3 juli. Skånsk mölledag. 

Sankt Olofs mölla kl 13.00 – 17.00. 

 

Möllan visas. Med vindens hjälp körs möllan. Servering. 

 
 
Sankt Olofs mölla byggdes år 1857 och var i drift fram till 1943. 

Arvingarna till den siste brukaren överlämnade möllan till 

hembygdsföreningen 1949. Vägbeskrivning: Norr om S:t Olofs kyrka. 

Visning: Ingvar Petersén 0414-60043 eller Leif Gulldén 0414-60762, 

070-7165134. 

 

Hembygdsföreningen en traditionsbärare: 

 
Nästa år vill Sveriges Hembygdsförbund lyfta fram hembygds-

rörelsen som berättarrörelse.  

Hembygdsföreningar har länge berättat om människor, platser och 

traditioner i den egna hembygden. 

Många berättelser sparas till framtida generationer i skrifter och arkiv. 

Albo Härads Hembygdsförening började för några veckor sedan samla 

in och redovisa inslag under temat min hembygd. Alla, oberoende var 

du bor i landet är välkomna med era inlägg. 

Maila till kvasa@osterlen.tv eller skriv till Albo Härads 

Hembygdsförening, Karakåsvägen 15, 277 35 Kivik. 

mailto:kvasa@osterlen.tv


Skånsk mölledag den 3 juli på Södra Mellby mölla  kl. 

11.00-16.00 
Kl.11.00 16.00 Möllan köres med vindens hjälp. 

Kl.14.00  Friluftsgudstjänst 

Kl.15.00  Musikunderhållning av Ingrid, Krister och Gert. 

Ansvarig: Hans-Ingvar Hansson 0414-70943  

 
 
Södra Mellby mölla är en ”holländare” byggd år 1859. Den användes 

till 1948. Vägbeskrivning: Norr om Södra Mellby by. Visning: Nils-

Ove Nilsson 0414-70768. 

 

Tisdagen den 5 juli kl. 14.00-17.00.  

Slöjdträff i Agusastugan. 

 
Temat är singlade bollar. Material till bollar kan köpas. Medtag egen 

kaffekorg och ev. eget arbete. 

Visning av stugan. 

Välkomna! Textilkommittén: Karin Persson 044-352121 

 

MARKNADER 2016. 
Degeberga marknad 9-10 juli. Kiviks marknad 18-19-20 juli. 

Tomelilla marknad 21 juli.Sjöbo marknad 21-22 juli. 



Söndagen den 10 juli kl. 13.30-17.00. Agusadagen. 

 
En tradition som omfattar guidning av gården. Textilutställning med 

speciellt tema. Underhållning av 

proffsiga musiker. Kaffeservering 

med hembakat bröd. Lillehems 

utegrisar säljer lokalproducerade 

charkuterivaror och varm korv. 

Tore Jönsson signerar och säljer 

boken om Anna Mårtensson och 

Agusastugan. 

Ansvarig: Tore Jönsson 044-

352121.  

 

Söndagen den 10 juli kl. 19.00, fortsätter firandet av 

Bondrumsgårdens 80-års jubileum på Spannstallet å 

Kronovalls slott.  

 

  

 
Program: Inlednings och välkomsttal av  Bondrumsringens ordförande 

Eva Gustavsson. 

Högtidstal och historik av Clas Johnsson, Ordförande Albo Härads 

Hembygdsförening. 

Hedersgäster är Eric och Angelica Sparre. 

Pizzabuffé med kaffe och kaka 200 kronor per person. 

Ytterligare information lämnas av kontaktperson: Göran Nilsson  

tel 0417-23017, eller på hemsidan alboharadshembygdsfor.se 

Välkomna. 



Söndagen den 17 juli kl. 13.00. 

Friluftsgudstjänst på Glimmebodagården. 

 

 
Vid regn inomhus. Kaffeservering. Närmare information se 

kyrkounderrättelser. 

Glimmebodagruppen. 

Hans Nilsson 0414-73166 eller Karin Bringert 0705-560921. 

 

Söndagen den 24 juli kl. 14.00-16.00. 

Krubbemölledag. 

 
 

Bygdens lokala hantverkare visar och säljer sina alster. 

Visning av möllan. Daniel Andersson underhåller. 

Kaffeservering. 

Ansvarig:Vitaby Hembygdsring, Ingagun Andersson 0414-72372.  

 

 

Torsdagen den 28 juli kl. 17.00-20.00. 

Slöjdträff på Bondrumsgården. 
 

Temat är yllebroderi. Satser i yllebroderi finns för den intresserade att 

köpa och prova på. Medtag kaffekorg och ev. eget arbete. Visning av 

gården och dess textilier. Alla slöjdintresserade är välkomna. 

Textilkommittén, Carina Almedal tel 0706-189909. 

 

 

Fredagen den 29 juli kl. 13.00-17.00. 

Olofsdagen firas i S:t Olof. 
 

Marknadsförsäljning av hemslöjd, konsthantverk m.m. 

Musikunderhållning. Servering med Olofskaka. Årets S:t Olofsbo 

utses. 

Hemvändardag. Se även annons i pressen, eller på byalagets hemsida 

www.sanktolofsbyalag.se  Leif Gulldén. 0414-60762. 

http://www.sanktolofsbyalag.se/


Söndagen den 31 juli kl. 13.00-16.00. 

Linberedning i Glimmeboda. 
 

Exakt klockan 13.00 börjar vi med linberedningen från frö till färdig 

tråd. Du får prova de olika momenten. 

Kaffeservering. 

Välkomna önskar Glimmebodagruppen! 

Hans Nilsson 0414-73166 eller Karin Bringert 0705-560921 

 
 

 

 

Augusti 
Onsdagen den 3 augusti kl. 19.00. 

Friluftsgudstjänst i Krubbemölla. 

 

Kaffe med våfflor serveras. 

Ansvarig: Vitaby Hembygdsring, Ingagun Andersson 0414-

72372. 



Torsdagen den 11 augusti kl. 18.30. 

Fiske och sjöfart på Kivik och Vitemölla. 

 

 
Vi samlas vid Tittut mitt emot Kiviks kapell, där Tommy Gustafsson 

berättar om fiske och sjöfart i våra fiskelägen och det strävsamma 

livet på sjön och i land under 18- och 1900-talen. 

Vid otjänligt väder flyttar vi in i kapellet. 

Medtag kaffekorg. 

Ansvarig: Clas Johnsson 0708-472836 

 

Hallamölla den 28 augusti kl. 13.00. 
 

Hallamöllagruppen visar och om 

möjligt kör kvarnen. En vandring i 

den fina Hallamöllanaturen  är 

planerad, varför medhavd  

kaffekorg i ryggsäck och lämplig 

klädsel rekommenderas. 

Ansvarig: Mats Persson 0733-

321153 

 

 

 



September 
Torsdagen den 8 september kl. 18.30 i Ravlunda skola. 

Människoöden i mitt hus. 

 

 

 
Med utgångspunkt från olika detaljer och fynd har Eva Andersson 

forskat om de människor som tidigare har bott i hennes hus i 

Skepparp. 

Kaffeservering 

Ansvarig: Clas Johnsson 0708-472836. 

 

Om Eurorando: Eurorando är ett europeiskt 

vandringsevenemang som arrangeras vart femte år. Tidigare år har 

Eurorando arrangerats i Strasbourg, Tjeckien och i Andalusien och nu 

är det dags för oss i Skåne att välkomna Europas vandrare den 10-17 

september 2016. Kom till Eurorando 2016 med spännande och 

natursköna dagsvandringar i Skåne! Mer information efterhand på vår 

hemsida.    Arr: Svenska Turistföreningen  



Skepparps vingård lördagen den 10 september kl. 11.00. 

 
Bengt Åkesson visar 

vinodlingen och berättar om 

den omsorgsfulla vägen från 

plantering av vinplantan till 

färdigt vin. 

Fri entré. 

 

För dig som dessutom är 

intresserad av en liten 

vinprovning erbjuder Bengt 

detta med lite tilltugg och 

information för 100 kronor. 

 

Välkomna till Skepparp. 

 

Ansvarig: Leif Gulldén tel 

0414- 60762  

 

 

 

Tisdagen den 20 september kl. 18.00 – 21.00. 

Slöjdträff i Ravlunda skola. Medtag eget arbete. 

Välkomna! 

Textilkommittén: Annchristin Hurtig 0414-70214. 

 

 

Oktober 

 
Tisdagen den 18 oktober kl 18.00 – 21.00. 

Slöjdträff i Ravlunda skola. Medtag eget arbete. 

Välkomna! 

Textilkommittén; Annchristin Hurtig 0414-70214 



Tisdagen den 18 oktober kl. 15.00. OBS! tiden. 

Studiebesök på Äppelriket. 

 

  
 
Vd Henrik Stridh tar emot och visar anläggningen och äpplets väg i 

produktionen. Vi får också höra om modern odling, nya sorter och 

lagringssystem, som ska ge oss goda äpplen året om. 

Kontaktperson: Clas Johnsson 0708-472836. 

 

 
 



November: 

 
Tisdagen den 15 november kl. 18.00 – 21.00. 
Slöjdträff i Ravlunda skola. Medtag eget arbete. 

Välkomna! 

Textilkommittén; Annchristin Hurtig 0414-70214. 

 

Lördagen den 19 och söndagen den 20 november kl. 12.00-

16.00. Julmarknad på Glimmebodagården. 

 

 

 

Julpyssel, ljusstöpning, försäljning av hantverk, lotteri, 

servering m.m. 

Fri entré och parkering. 

Välkomna önskar Glimmebodagruppen tillsammans med 

Brösarps Scoutkår. 

Hans Nilsson 0414-73166 eller Karin Bringert 0705-560921. 



Söndagen den 27 november kl. 13.00-17.00. 

Julmarknad i S:t Olof 

 
Försäljning av diverse hemslöjdsartiklar. 

Servering.  

Se mer information i pressen och på vår hemsida 

www.sanktolofsbyalag.se 

Leif Gulldén 0414-60762. 

 

 
 

 

 

Slöjdträffar i början av 2017 i Ravlunda skola; 
Tisdagarna den 17 januari, 14 februari och 14 mars, klockan 18.00-

21.00. 

Medtag eget arbete. 

Välkomna!  

Textilkommittén: Annchristin Hurtig 0414- 70214 

http://www.sanktolofsbyalag.se/


 Hembygdsföreningens styrelse vald 2015: 
Clas Johnsson Vitemölla ordf.  0414-73010.  

Kenneth Olsson Kivik 0414-21041. Åke Hansson Ravlunda 0414-

74151. Leif Gulldén Sankt Olof 0414-60762.  

Hans-Ingvar Hansson Kivik 0414-70943. Hans Nilsson Bonaröd 

0414-73166. Tore Jönsson Agusa 044-352121. 

Ingvar Petersén Sankt Olof 0414-60043. Sven-Olle Svensson 

Ravlunda 0414-74305. Eva Gustavsson Bondrum 0417-23068. 

Annchristin Hurtig S:a Mellby 0414-70214. 

Henny Johansson Brösarp 0414-73086. Tina Tånnander Illstorp 0417-

26162. Mats Persson Ullstorp 0417-21153. 

Britt-Marie Persson Torrasteröd 0414-73210. 

Sven Persson Brösarp 0414-73320. Anita Ring Nilsson Gussaröd 044-

352017. Carina Almedal Frörum 0706-189909 

                    

 

Adressändring: 

Meddela omgående adressändring till föreningens 

registeransvarige Henny Johansson på telefon 0414-73086, 

eller via post till Henny Johansson, Brunnsviksvägen 22, 273 

50 Brösarp, eller via e-post till kvasa@osterlen.tv 

Medlemsavgiften för 2016 är 100 kronor per person och år. 

Plusgiro 570033-1 eller Bankgiro 500-4114. 
 

 

 

Programkommitté: 
Leif Gulldén, Sankt Olof sammankallande 0414-60762. 

Göran Nilsson, Frörum 0417-23017, Gerd Almedal, Rörum  0414-

24053. Inga-Gun Andersson, Vitaby 0414-72372. Sven Persson, 

Brösarp 0703-783350. Anita Ring Nilsson, Gussaröd 044-352017.  

Kenneth Olsson, Kivik 0414-21041, Clas Johnsson, Kivik 0414-

73010.  

 

Ansvarig redaktör är Kenneth Olsson. 



Kvinnor och män, unga och gamla! Albobygden är vårt hem här på 

jorden, allt detta har vi ”till låns” i vårt liv. En skönare plats på jorden 

finns inte, ett härad med en natur som inte kan beskrivas – den skall 

upplevas under ett helt liv. Låt oss besinna vår skyldighet mot 

kommande generationer, så att de kan få uppleva och njuta av bygdens 

skönhet liksom vi fått göra. 

Av Arvid Andersson. (Källa: Alboboken) 

 

                                               

                            
 

       Albo Härads Hembygdsförening 

             
                   Stöd hembygdsföreningen! 

       Medlemsavgiften är för 2016, 100 kronor per person. 

              Plusgiro 570033-1 eller Bankgiro 500-4114  

 

                   Vill Du besöka föreningens hemsida? 

         Vår adress är. www.alboharadshembygdsfor.se 

                    Vår mail-adress är: kvasa@osterlen.tv  

 

                                
 
 

http://www.alboharadshembygdsfor.se/

