Program - Albo Härads
Hembygdsförening 2015
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Till medlemmar och besökare
”Strövtåg i hembygden” med text av Gustaf Fröding har legat på
Svensktoppen under lång tid nu, och den låten har blivit mycket
omtyckt. Hembygdsföreningens program är också populärt och varje år
är förväntningarna stora. Med årets innehåll är jag övertygad om att det
åter ska komma många besökare.
Programmet bjuder inte enbart på strövtåg utan också på intressanta
föreläsningar med kunniga personer. De handlar om företeelser från
äldre tider, men också om sådant som har inträffat i vår samtid. Då ser
vi fram emot ett samspel med er besökare så ni kan komplettera med
era minnen och upplevelser.
Som vanligt finns det möjlighet att deltaga i praktiska aktiviteter,
slöjdträffar, linberedning och i sommar även luftgevärsskytte. Vi får
även tillfälle att lära oss mer om vinodling i vårt härad.
Varmt välkomna till våra intressanta mötesplatser
Ordförande Clas Johnsson
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Mars

.

Söndagen den 1 mars kl. 11.00
Albo Härads dag och Kyrksöndag Brösarp kyrka

En högtidlig dag i samband med gudtjänsten, då vår fana och sköld
överlämnas från Andrarums kyrka till Brösarps kyrka för att förvaras
där kommande år. Musik av Albo spelmän, kaffeservering i
församlingshemmet.

Tisdagen den 17 mars kl. 18.00-21.00
Slöjdträff i Ravlunda skola

Vi träffas och slöjdar tillsammans. Medtag eget arbete.
Alla slöjdintresserade är hjärtligt välkomna.
Textilkommittén: Annchristin Hurtig tel. 0414-70214.

April
Fredagen den 3 och söndagen den 5 april kl. 11.00-16.00
Påskfirande på Glimmebodagården

Försäljning av hantverk, lotterier, kaffeservering m.m. Gården visas.
Välkomna önskar Glimmebodagruppen!
Hans Nilsson 0414-73166 eller Karin Bringert 0705-560921
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Torsdagen den 23 april kl. 18.30
Årsmöte i Ravlunda skola

Albo Härads Hembygdsförenings medlemmar kallas till ordinarie
årsmöte. Utöver årsmötesförhandlingar och orientering om föreningens
ambitioner blir det inslag av folkmusik. Gullvi Andersson underhåller
med sång och historier på bygdemål. Kaffe med dopp.
Ytterligare information kommer efterhand på vår hemsida
www.alboharadshembygdsfor.se
Välkomna!
Avsägelse av uppdrag lämnas senast den 15 mars till valberedningens
ordförande Göran Nilsson Frörum 715, 273 95 Tomelilla
eller på telefon 0417-23017.

Maj

.

Söndagen den 10 maj kl 08.00
Krubbemölla, Gökotta

Vi träffas och lyssnar på fågelsång. Åke Andersson kommer att berätta
om fåglarna som vi lyssnar till. Medtag kaffekorg.
Ansvarig: Inga-Gun Andersson 0414-72372.
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Söndag 10 maj kl. 13.00
Osttillverkning på Glimmebodagården

Exakt klockan 13.00 startar osttillverkningen, som du sedan kan följa i
de olika momenten fram till färdig ost ca. klockan 15.00. Under väntetiden kärnas smör. Kaffeservering. Glimmebodagruppen: Hans Nilsson
0414-73166 eller Karin Bringert 0705-560921
Onsdag 13 maj kl. 20.00
Bål vid Agusastugan. Kristi Himmelsfärds afton

Samling vid parkeringplatsen, medtag kaffekorg och korv att grilla.
Ansvarig: Tore Jönsson tel 0708-155613.

Torsdagen den 14 maj kl.12.00-16.00
Bondrumsgården

Visning av gården och invigning av ”brönnjungen”
Bondrumsgårdens Hembygdsring, Göran Nilsson 0417-23017.
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Tisdagen den 19 maj kl. 18.30
Bengtemöllas historia och framtid

Bengtemölla är en av Verkeåns vattenkvarnar som varit i drift fram till i
mitten av 1900-talet. Man använde även vattenkraften till egen stömförsörjning genom en mindre generator. Sven Persson berättar om
möllans historia och Anders Cederberg om framtiden. Medtag
kaffekorg. Ansvarig: Sven Persson 0703-783350.
Skyltat från väg 9 vid ICA i Brösarp.

Tisdagen den 26 maj kl. 18.30
Frivilliga skytterörelsens historia, Brösarps skjutbana Glimmeboda

Den frivilliga skytterörelsen har sin rötter djupt ner i våra förfäders
folkliga skytteidrott och värntjänst. 1860 bildades de första föreningarna
i landet och i Albo bildades Albo skytteförening år 1902. Under de båda
världskrigen var tillströmning av medlemmar stor och under 1940-talet
fanns 250 000 aktiva medlemmar. Det som lockade var förstås sportskyttet på bana och som fältskjutningar, men det fanns också en nära
anknytning till försvaret och fältskjutningarna var rena prickskytteövningar mot en tänkt fiende. Vi kommer att berätta om skytterörelsens
historia och också prova på att skjuta med luftgevär - om man vill!
Ansvarig: Gunnar Persson 0414-74016. Medtag kaffekorg.
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Juni

.

Lördagen den 6 juni
Nationaldagsfirande enligt tradition i Sankt Olof

Se annons i pressen och på byalagets hemsida.
www.sanktolofsbyalag.se
S:t Olofs Byalag Leif Gulldén, 0414-60762

Tisdagen den 9 juni kl. 18.30
Kyrkogårdsvandring på Vitaby kyrkogård

F.d. kyrkovaktmästarna. Stig Andersson och ”Pelle Bagare” visar och
berättar. Ansvarig: Inga-Gun Andersson 0414-72372.
Söndagen den 14 juni kl. 13.00
Glimmebodagården

Vandring på Brösarps norra backar med dess rika flora. Visning av
gården. Medtag kaffekorg. Glimmebodagruppen: Hans Nilsson 041473166 eller Karin Bringert 0705-560921.
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Fredag 19 juni kl. 13.00
Midsommarfirande på torget i S:t Olof

Dans och lekar kring stången. Medtag egen fika.
S:t Olofs Byalag: Leif Gulldén, 0414-60762.

Torsdag 25 juni kl. 18.00
Konsert vid Byastugan i S:t Olof

Spjutstorps badorkester underhåller. Parkering vid kyrkan. Servering.
Obs tiden! Vid regn hålles konserten i kyrkan. S:t Olofs Byalag: Leif
Gulldén, 0414-60762.
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Tisdagen den 30 juni kl. 18.30
När järnvägen kom till Albo, Ravlunda skola

Christer Karlsson, Skånska järnvägar, berättar om järnvägens tillkomst
och dess historia och järnvägen idag. Kaffeservering.
Ansvarig: Gunnar Persson 0414-74016

Juli

.

Söndag 5 juli kl. 13.00
Bondrumsgårdens dag. Friluftsgudstjänsten börjar 13.00.

Aktiviteter i och omkring gården med hantverkare och textilutställning.
Fotoutställning av äldre foto från Fågeltofta. Musikunderhållning av
Nils Ove Persson, spettkakslotterier och kaffeservering.
Bondrumsgårdens Hembygdsring: Göran Nilsson, 0417-23017.
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Söndag 5 juli
Skånsk mölledag

Föreningen Skånska Möllor bildades 1956. Föreningens syfte och målsättning är att verka för bevarandet av de Skånska möllor, som ännu
finns kvar.
Hallamölla kl. 13.00-17.00

Möllan visas och köres om vattennivån är tillräcklig.
Hallamöllagruppen, Alv Persson 0414-91071.
Sankt Olofs mölla kl. 13.00-17.00

Möllan visas och med vindens hjälp kör vi möllan.Servering.
S:t Olofs Byalag, Leif Gulldén, 0414-60762.
Södra Mellby mölla kl. 11.00-16.00

Möllan visas och köres. Kl. 14.00 Friluftsgudstjänst, kl. 15.00
underhållning av Emma Nilsson. Medtag kaffekorg. S:a Mellby
Hembygdsring, Hans-Ingvar Hansson, 0414-70943.
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Tisdagen den 7 juli kl 14.00-17.00
Slöjdträff i Agusastugan

Temat är ”singlade bollar”. Material till bollar kan köpas. Medtag egen
kaffekorg och eget arbete. Visning av stugan. Välkomna!
Textilkommittén: Karin Persson tel. 044-352121.
Söndagen den 12 juli kl. 14.00-16.00
Krubbemölledag

Underhållning och servering. Möllan visas och köres om vattentillgången är tillräcklig. Vitaby Hembygdsring, Inga-Gun Andersson
0414-72372.

Söndagen den 12 juli kl. 13.30-16:00
Agusadagen

Visning av gården som är söndagsfin. Kaffeservering i trädgården.
Underhållning med sång och musik. Grillad korv från”Lillehems
utegrisar”. För fullständigt program se www.agusa.se
Tore Jönsson, 0708-155613.
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Söndagen den 19 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.
Tisdagen den 21 juli kl. 18.30
Kyrkokullen på Ravlunda skjutfält

En samling hus och gårdar som försvann när skjutfältet kom till på
1940-talet. Eva Andersson, som har forskat kring människorna som
levde där, berättar deras historia. Samling vid parkeringsplatsen
Dammåkra. Medtag kaffekorg. Ansvarig: Gunnar Persson 0414-74016.

Onsdagen den 29 juli kl. 13.00-17.00
Olofsdagen firas i S:t Olof

Marknadsförsäljning av hemslöjd, konsthantverk m.m. Musikunderhållning och servering med Olofskaka. Årets S:t Olofsbo utses.
Hemvändardag. Se även annons i pressen. S:t Olofs Byalag.
www.sanktolofsbyalag.se Leif Gulldén, 0414-60762.
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Augusti

.

Söndagen den 2 augusti kl 13.00-16.00
Linberedning i Glimmeboda

Linets väg från frö till färdig tråd. Du får prova de olika momenten.
Kaffeservering. Glimmebodagruppen, Hans Nilsson 0414-73166 eller
Karin Bringert 0705-560921.

Söndagen den 2 augusti kl. 14.00-17.00
Slöjdträff på Bondrumsgården

Temat är twistsöm/yllebroderi. Satser i twistsöm finns för den
intresserade att köpa och prova på. Medtag kaffekorg och eget arbete.
Visning av gården och dess textilier. Alla slöjdintresserade är välkomna.
Textilkommittén, Carina Almedal tel 0706-189909.
Onsdagen den 5 augusti kl. 19.00
Friluftsgudstjänst i Krubbemölla

Kaffe med våfflor serveras. Vitaby Hembygdsring.
Inga-Gun Andersson 0414-72372.
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Tisdagen den 11 augusti kl. 18.30
Dansbanor i Albo i ungdomshemmet S:Olof

För hundra år sedan fanns det en dansbana i varje by. Där täffades
ungdomarna och många har också träffat sin livskamrat i dansens
virvlar. Lars Jönsson berättar och visar bilder. Kaffeservering.
Ansvarig: Leif Gulldén 0414-60762.

Söndagen den 16 augusti kl. 13.00
Hallamölla och Eljaröds bygdegård

Sture Andersson har forskat i släkten Eldström från Hallamölla. Flera
av dem emigrerade till Canada i slutet av 1800-talet och vi får höra om
deras liv ”over there”. Vi samlas i Eljaröds bygdegård, där Sture
berättar och visar bilder. Sen åker vi till Hallamölla, tar med fikakorg
och njuter av den vackra miljön. Ansvarig Mats Persson 0733-321153.
Tisdag 25 augusti kl. 19.30
Kura skymning på Glimmebodagården

Underhållning när skymningen faller. Inträde 50 kronor inklusive kaffe
Glimmebodagruppen, Hans Nilsson 0414-73166 eller Karin Bringert
0705-560921.
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September

.

Tisdagen den 8 september kl. 18.00 Obs tiden!
Vinodling i Bertilstorp

2009 planterade Marianne och Lasse Schmidt de första vinstockarna på
sin gård i Bertilstorp. Vi kommer att vandra runt i vingården just innan
skörden och få information om odling och tillverkning. Vägvisning från
Bertilstorp. Ansvarig Sven Persson 0703-783350

Tisdagen den 22 september kl. 18.30
Tema Albo Härads historia Enskiftet i Albo, i Ravlunda skola

Friherre Rutger Macklean på Svaneholms gods blev den som först
genomförde skiftet på godsets ägor under åren 1783-87. I början av
1800-talet kom förodningar och stadgar om hur genomförandet skulle
ske. Med hjälp av lantmätare Kjell Larsson kommer vi att gå igenom
gamla protokoll och kartor.
Ansvarig: Gunnar Persson 0414-74016.Kaffesevering
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Slöjdträffar under hösten i Ravlunda skola
Tisdag 15 september kl. 18.00-21.00
Tisdag 20 oktober kl. 18.00-21.00
Tisdag 17 november kl. 18.00-21.00

Vi träffas och slöjdar tillsammans. Medtag eget arbete.Välkomna!
Textilkommittén, Annchristin Hurtig tel.0414-70214.

November

.

Lördagen den 21 och söndagen den 22 november kl. 12.00-17.00
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.
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Söndagen den 29 november kl. 13.00-17.00
Julmarknad i S:t Olof

Försäljning och servering. Se mer information i pressen och på vår
hemsida www.sanktolofsbyalag.se Leif Gulldén, 0414-60762.
Våren 2016 slöjdträffar i Ravlunda skola
Tisdagen den 19 januari kl. 18.00-21.00
Tisdagen den 16 februari kl. 18.00-21.00
Tisdagen den 15 mars kl. 18.00-21.00

Vi träffas och slöjdar tillsammans. Medtag eget arbete.Välkomna!
Textilkommittén, Annchristin Hurtig tel.0414-70214.
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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.

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.
Priset för stugan var 1000 kronor och 200 kronor för lösöret.
Agusastugan blev byggnadsminnesförklarad den 18 december 1963
Vägbeskrivning: I norra delen av Agusa by, vid vägen AndrarumHörröd. Visning: Ring Tore Jönsson 044-352121, läs mer
www.agusa.se ,eller på vår hemsida www.alboharadshembygdsfor.se
under AGUSASTUGAN.
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Bondrumsgården
En av de äldsta bevarade korsvirkesgårdarna i Skåne. Den är
fyrlängad och innergården är
belagd med kullersten. Mängder av
intressanta bruks- och prydnadsföremål.
År 1936 skänkte greveparet
Germaine och Eskil Sparre gården
till Albo Härads Hembygdsförening. Bondrumsgården blev byggnadsminnesförklarad den 18 december
1963. Vägbeskrivning: Norr om Fågeltofta, väster om vägen YstadKristianstad (skyltat).
Visning: Söndagar 21/6- 16/8, 13.00-17.00, eller ring Eva
Gustavsson 0417-23068, 0761-707928, Bo Persson 072-9444156,
Jon Tillberg 0708-750243.

Glimmebodagården
Gården är typisk för de olika
byggnadssätt som utvecklats i
norra Albo. De äldsta delarna
av boningslängan är från slutet
av1700-talet.En sällsynt miljö
med gården och landskapet som
det danades under mitten av
1800-talet.
Glimmebodagården köptes av hembygdsföreningen under 2013. Säljare
var Sveaskog. Ytterligare en milstolpe i föreningens historia.
Glimmebodagården blev byggnadsminnesförklarad den 6 maj 1993.
Vägbeskrivning: Norr om Brösarp. avtagsväg Hörröd. Strax före N:a
Björstorp på vänster sida. Skyltat. Öppet enligt programmet eller efter
överenskommelse med Karin Bringert 0705-560921 eller Hans Nilsson
0414-73166. För mer information se vår hemsida
www.alboharadshembygdsfor.se
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Hallamölla vattenkvarn
Belägen vid Skånes högsta vattenfall
i Verkeån. Riklig mängd bruksverktyg och en fantastisk natur, lämplig
för medhavd fikakorg. Vägbeskrivning: Norr om vägen EljarödAndrarum. Skyltat. Visning:
Söndagar 10/5-16/8, 12-16:00.
Övriga tider efter hänvändelse till
Alv Persson 0414-91071

Krubbemölla vattenkvarn
Vattenkvarn vid Mölleån,
som rinner genom Vitaby.
Möllan omnämns redan
vid 1400-talet och består
idag av kvarn,bostad med
verktyg, möbler och
husgeråd från 1800 och
1900-talen.
Vägbeskrivning: Söder om
vägen, Vitemölle-Vitaby.

Strax före viadukten till vänster efter kyrkan.
Visning efter hänvändelse till Bertil Larsson 0414-72322

Hallamölla vattenkvarn och Krubbemölla vattenkvarn förvaltas av Albo
Härads Hembygdsförening men ägs av Högestad och Christinehofs
fiedeikomiss.
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Sankt Olofs mölla

Byggdes år 1857 var i drift fram till 1943.
Arvingarna till den siste brukaren överlämnade möllan till hembygdsföreningen
1949. Möllan restaurerades med nya vingar
2009 och är helt funktionsduglig.Vägbeskrivning: Norr om S:t Olofs kyrka.
Visning: Ingvar Petersén 0414-60043,
eller Leif Gulldén 0414-60762,
070-7165134.

Södra Mellby mölla

En ”holländare” byggd år 1859. Den användes till 1948. Den 16
februari 1949 hade ett köpekontrakt undertecknats med kvarnägaren
Nils Mårtensson om förvärv av hembygdsföreningen, mot en
köpesumma av 1500 kronor. I priset ingick möllan, inventarier,
tomtområde och ett större uthus. Möllan har ett högt läge med mycket
vacker utsikt. Lämplig fika och utsiktsplats med egen fikakorg.
Vägbeskrivning: Norr om Södra Mellby by.
Visning: Nils-Ove Nilsson 0414-70768.
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Åkarps Brydestua
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. Brydestuan
överlämnades som gåva från Åkarps
Byalag/samfällighet till Södra Mellby
Hembygdsring den 20 mars, 2008.
Visning: Berit och Barthold Römbo tel
0414-70143

Sillaröds Skvaltkvarn
En mycket ålderdomlig konstruktion
och en av de få bevarade i Skåne.
Skvaltkvarnen överlämnades som
gåva till Albo Härads
Hembygdsförening 1970 av Hjalmar
Gustafsson. Under 2013 inlämnade
hembygdsföreningen en ansökan om
byggnadsminnes-förklaring till Länsstyrelsen. Vägbeskrivning: Vid gården Uråsa, väster om vägen SillarödLövestad.Visning: Kontakta Torgny Lundqvist 0417-26035.
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Vi hoppas att årets program skall ge Er uppslag till deltagande och öka
intresset för bygden och dess historia. Våra visningar och vandringar är
också ett tillfälle för oss som bor och vistas här att träffas och kanske
skapa nya kontakter.
Programkommité:

Gunnar Persson, Ravlunda
Göran Nilsson, Frörum
Leif Gulldén, Sankt Olof
Gerd Almedal, Rörum
Inga-Gun Andersson, Vitaby
Sven Persson, Brösarp
Anita Ring Nilsson, Gussaröd

0414-74016
0417-23017
0414-60762
0414-24053
0414-72372
0703-783350
044-352017

Adressändring

Meddela omgående föreningens registeransvarige Henny Johansson
på telefon 0414-73086, eller via post till Henny Johansson,
Brunnsviksvägen 22, 273 50 Brösarp.
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Albo Härads Hembygdsförening
Stöd hembygdsföreningen!

Medlemsavgiften är 100 kronor per person och år.
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
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