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Program 
Albo Härads Hembygdsförening 

2019 
  
 

 
 
 
 

Varmt välkomna till våra olika aktiviteter! 
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Hembygdsföreningens program 2019 innehåller som vanligt ett stort 
urval av aktiviteter. Programkommittén har utgått från våra egna 
objekt och den verksamhet som vi bedriver där.  
Detta har kompletterats med besök och vandringar inom häradet.  
I år täcks hela det geografiska området ända från Rörum till Agusa, 
och i dessa byar får vi guidade vandringar med lokalhistorisk 
information.  
Ett intressant inslag blir vårt möte med den romska kulturen, då vi 
träffas på marknadsplatsen i Kivik vid det nyligen uppsatta 
minnesmärket. Romerna var ju tidigare flitiga marknadsbesökare i 
våra trakter. 
 
Ett annat intressant besök blir i Ravlundatrakten, där vi får bekanta oss 
med verksamheten på Equs, där man tillverkar produkter för sanering 
av skadedjur. 
 
En nyhet i årets program är ett kalendarium i mitten av häftet. Där 
finns alla programpunkter sammanställda och vi har tänkt att du kan 
lyfta ur mittuppslaget och ha det som en väl synlig påminnelse om 
aktuella evenemang. 
 
Från årsskiftet har vi omarbetat hemsidan. Vi ligger under Sveriges 
Hembygdsförbunds. Vår nya adress är nya.hembygd.se/albo-harad    
Den gamla sidan med all information finns kvar som länk. 
 
Välkommen att besöka oss på plats och via hemsidan! 
 
Clas Johnsson, ordförande 

I förra årets programhäfte presenterades våra fyra byggnadsminnen 
Agusastugan, Bondrumsgården, Glimmebodagården och Skvaltan i 
Sillaröd. Just Skvaltan planeras under 2019 restaureras, så att den kan 
visas i drift fram över.  

Kontaktperson Clas Johnsson 0708–47 28 36 

I år har vi valt att presentera våra andra objekt, som vi har ansvar för. 
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Åkarps brydestua 
 

 
 
Brydestuan är en väl bevarad byggnad, som lär vara uppförd under 
1700-talet. Den utgör ett kulturminnesmärke över en tidsepok då 
byggnaden utgjorde en nödvändig och nyttig del i självhushållningen 
på landsbygden. Åkarps brydestua är enligt föreningens uppfattning 
den enda i sitt skick i Simrishamns kommun. 
 
Brydestuan ligger en bit från byn, eftersom det ofta var förenat med 
brandfara när man torkade linet. Man eldade i en stenmurad ugn i 
kylnan, det inre rummet, under ett helt dygn för att uppnå rätt 
temperatur. Sen lade man linkärvarna på en träställning, så att linet 
kunde bli riktigt torrt. Därpå bråkades linet i det intilliggande rummet 
som har halmtak. Det var drängar och pigor från alla byns gårdar som 
utförde sysslorna. Efteråt samlades alla till stort gille. Det sista 
brydegillet i Åkarp ägde rum på 1890-talet. 
 
2008 överlämnades brydestuan som gåva från Åkarps 
byalag/samfällighet till Södra Mellbys hembygdsring, som har hand 
om skötseln. 
 
För visning kontakta Berit Römbo 0414–70 143 eller  
Nils-Ove Nilsson 0733–37 07 68.  
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Sankt Olofs mölla 
 

1857 byggdes möllan i Sankt Olof 
och byggherre var Måns 
Andersson, kallad Måns Maryd. 
Året därpå tillstyrkte 
häradshövdingen rätten till malning 
och sen var möllan i drift till 1943. 
Möllan är ovanligt hög. Till 
stenfoten har förmodligen en del 
stenar tagits ur ett närbeläget 
stenbrott.  
 

På de olika våningsplanen finns 
kvarnstenar som mal 
spannmålen till olika grova och 
fina mjölkvaliteter.  
 
Allt drivs med vingarna, som 
överför kraften via kugghjul och 
växlar.  
 
Arvingarna till den siste 
brukaren, Albert Andersson, överlämnade möllan till Albo härads 
hembygdsförening 1949.  

 
Vid reparationen av hättan 2018 
upptäcktes att även en vinge var rötskadad 
och därför är möllan under en tid i 
viloläge. Vingarna kan studeras på marken. 
 
För visning kontakta 
Leif Gulldén 0707–16 51 34. 
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Södra Mellby mölla 
 

 
 

Möllan är uppförd 1859 och var i bruk 
till 1948, då mölleägaren Nils 
Mårtensson sålde den till Albo härads 
hembygdsförening för 1500 kr. I köpet 
ingick även tomtmark och inventarier.  
 
I samband med detta bildades Södra 
Mellby hembygdsring med främsta 
uppgift att vårda möllan. Förutom 
kvarnstenar till mjöl finns även en 
kross, som krossade spannmål till kor 
och hästar. Det finns också ett 
skalverk, som har använts när man 
skalade korn att ha till korngröt.  
 
Möllans höga läge gör att den är utsatt 
för åsknedslag och flera gånger har 

den drabbats av blixten. Senast hände det 2017 varför vingarna är 
nedplockade. Det behövs en ny lärkträbalk och den måste torka i två 
år innan vingarna kan monteras upp.  
 
För visning kontakta Nils-Ove Nilsson 0733–37 07 68.  
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Hallamölla vattenkvarn 
 
Hallamölla var en gång centrum 
för omfattande kvarnrörelse och 
handel. Fem vattenfall med en 
total fallhöjd på 23 m gör 
Hallamölla till Skånes högsta 
vattenfall. Redan på medeltiden 
fanns det kvarnrörelse här. Det 
har funnits minst tre kvarnar 
längs ån i Hallamölla.  
Sin egentliga storhetstid hade 

Hallamölla på andra delen av 1800-talet. Det var två personer som 
stod för denna utveckling. Anna Andersdotter, kallad ”Stampan”, 
startade en detaljhandel och efter makens död drev hon också stamp, 
färgeri och lantbruk. Deras son Thomas Nilsson hade rest till Amerika 
och när han återkom på 1860-talet byggde han upp en omfattande 
grossisthandel i närheten av den kvarn som är kvar idag. Till Nilssons 
affärsrörelse kom folk från när och fjärran. Förutom de gängse varorna 
tillhandahölls också sprängämnen, vin och konjak. Vid slutet av 1800-
talet när affärerna gick som bäst låg omsättningen i miljonklassen. Vid 
diskussionen om framdragning av järnvägen var det aktuellt att den 
skulle passera Hallamölla. Men som vi vet, så blev sträckningen en 
annan. Det visar emellertid på ortens betydelse vid den tiden. Just 
järnvägens framväxt blev en orsak till att affärsrörelsen minskade. 
Dessutom lämnade Thomas frikostiga krediter och blev så småningom 
helt utblottad. Han dog 1917.  
 
1949 var det sista året som det maldes på riktigt i Hallamölla och det 
var möllaren Erik Engström som avslutade verksamheten. Bygdens 
folk ville bevara möllan för framtiden och 1950 skrevs ett avtal mellan 
Christinehofs godsförvaltning och Albo härads hembygdsförening, där 
föreningen åtar sig att förvalta den.  
 
Idag är det Hallamöllagruppen som ansvarar för skötseln.  
 
För visning kontakta Mats Persson 0733–32 11 53. 
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Krubbemölla vattenkvarn 
 
Krubbemölla ligger vid Mölleån 
som rinner från Vitabytrakten till 
Vitemölle. 
 
Första skriftliga dokumentet om 
Krubbemölla är från 1522, men 
förmodligen har möllan funnits 
ännu tidigare.  
 
 

Möllan ägs idag av Högestad Christinehof fideikommiss och förvaltas 
av Albo härads hembygdsförening.  
 
Förutom kvarn finns en bostad, 
där möllaren bodde. Förut ingick 
lantbruk med bostad, stall- och 
logbyggnader, vars ruiner man 
kan skönja.  
 
Kvarnen var i drift till 1914 
medan lantbruket bedrevs till 
1948, då de sista arrendatorerna 
Gerda och Karl Persson flyttade.  
 
1951 bildades Vitaby hembygdsring som därefter har ansvarat för 
skötseln. Kvarnhjulet har renoverats och är fullt gångbart, när vattnet i 
ån har tillräckligt flöde.  
 
Krubbemölla har under de senaste åren ingått i Temaresor, som är ett 
projekt för bussresor till olika kulturobjekt i Skåne. Då visas kvarnen 
och de inventarier och föremål som finns i bostaden. Gamla hantverk 
demonstreras, bl.a. tvätt i ån vid klappestenen. 
 
För visning kontakta Åke Hansson 0708–11 43 50. 
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Bondrumsgården vintertema 
Söndagen den 3 mars kl. 13.00 
 

 
 
Vi kommer att fortsätta med att levandegöra gården och visa på de 
arbeten och sysslor som förekom på en gård under slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet och fortsätter med årstiderna som tema. 
 
Vi vill visa vad man åt, hur man åt och hur man lagade mat. En annan 
bit som vi tar upp är vad man hade för belysningskällor att tillgå.  

 
För barnen kommer vi att 
visa leksaker som användes 
vid den här tiden. Vi 
kommer också att visa 
reparationer och underhåll 
och tillverkning av redskap 
som användes på en gård. 
 

Vi kommer att resa tält, men förbehåller oss rätten att ställa in vid allt 
för besvärligt väder. 
 
Välkomna 
 
Kontaktperson Göran Nilsson 0732–27 43 79.  
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Hembygdsringarnas årsmöten 
 
Bondrumsringen. Onsdagen den 13 mars kl. 19.00  
Andrarums IF:s klubbstuga i S.Björstorp. Per Åke Karlsson talar 
om första världskriget som slutade i november 1918 för 101 år sedan 
och vi kommer att servera kaffe till mötesdeltagarna. 
 
Mellby hembygdsring. Torsdagen den 14 mars kl. 19.00  
Äppelgården Sedvanliga förhandlingar. Brenda Sidemo berättar om 
sin uppväxt i England under 2:a världskriget. Ringen bjuder på kaffe 
och smörgåstårta.  
 
Vitaby hembygdsring. Tisdagen den 26 mars kl. 19.00 
Ravlunda skola. Kaffe serveras.  
 
 
Årsmöte i Ravlunda skola 
Torsdagen den 4 april kl. 19.00 

 
Albo Härads Hembygdsförenings 
medlemmar kallas till ordinarie årsmöte 
torsdagen den 4 april kl. 19.00.  
Utöver årsmötes-förhandlingarna 
lyssnar vi till Albo Spelmanslag som 
underhåller med folkmusik från våra 
trakter. 

 
Föreningen bjuder på kaffe med dopp. 
 
Eventuella avsägelser eller intresse av förtroendeuppdrag lämnas 
senast den 14 mars 2019 till valberedningens ordförande Göran 
Nilsson, 273 92 Skåne Tranås eller på telefon 0417-23017. 
Mer information finns efterhand på hemsidan. 
 
Välkomna hälsar Styrelsen.  
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Påskfirande på Glimmebodagården  
Långfredagen den 19 april kl. 12.00 – 16.00 
 

 
 
Försäljning av hantverk, lotterier, kaffeservering m.m. Gården visas. 
 
Välkomna önskar Glimmebodagruppen! 
 
Kontaktperson: Hans Nilsson 0708–20 28 40. 
 
 
Bondrumsgårdens vårtema 
Långfredagen den 19 april kl. 13.00 
 
Våren som också kallades "framtiden" är sista biten av årstemat som 
vi vill försöka levandegöra. Vi visar de arbeten och redskap som 
användes på åkrarna som t.ex. potatissättning och köra med årder. 
Lekar och nöjen som ungdomar roade sig med vid den här tiden ska vi 
också visa en del. 
 
Välkomna 
 
Kontaktperson Göran Nilsson 0732–27 43 79. 
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Gökotta på Krubbemölla 
Söndagen den 5 maj kl. 08.00 
 
Vi träffas och går en sväng längs den 
vackra Mölleån.  
Lyssnar på fågelläten och ser på växter. 
Medtag kaffekorg. 
 
Kontaktperson är Ingagun Andersson 0708–85 16 87 
 
 
Byavandring i Rörum 
Torsdagen 16 maj kl 18.30 

 
Vi går en runda i Rörums by 
under ledning av Gerd Almedal.  
 
Samling vid kyrkan, gamla 
torget. 
 
Kontaktperson är  
Clas Johnsson 0708–47 28 36 
 

 
 
 
Marknader 2019 
 
• Vitaby marknad 30 maj 
• Degeberga marknad 13 juli 
• Kiviks marknad 15 – 16 juli 
• Tomelilla marknad 18 juli 
• Sjöbo marknad 18 – 19 juli 
• Degeberga antik o samlarmarknad 21 juli 
• Kiviks äppelmarknad 28 – 29 september  
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Bål och grillning vid Agusastugan 
Onsdagen den 29 maj kl. 20.00 
 

Samling vid parkeringsplatsen till en 
trevlig tradition vid Agusastugan. 
 
Medtag kaffekorg och korv att grilla. 
 
Kontaktperson 
Tore Jönsson 0708–15 56 13. 
 

 
Som mina förfäder alltid har gjort av Tore Jönsson 
Finns att köpa hos hembygdsföreningen. Pris 175 kronor. 

 
Behållningen av boken går till underhåll av 
Agusastugan.  
 
Kontakta Tore Jönsson 0708–15 56 13 eller 
Clas Johnsson 0708–47 28 36. 
 

 
 
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.    
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Besök och visning av Nybromölla 1  
Torsdagen den 30 maj kl. 14.00 
 

 
 
Nybromölla var troligen en gammal kvarnplats vid Rörums norra å 
redan på 1600-talet med en enklare skvaltkvarn. Några av de nu 
vattenförande tillflödena var kanske inte grävda som idag.  
Efter dikning kunde ett vattenfall byggas med ett kvarnhjul för 
ovanliggande vattenfyllnad och därmed bättre verkningsgrad per liter 
vatten.  
 
Möllan kunde 1914 få ett nytt kvarnverk från Helgeå som hade 
reglerats. Möllan kunde på så sätt moderniseras. När sedan 
bensinmotorer och senare elektriciteten fick genomslag försvann 
beroendet av vattenflöden.  
 
Kvarnen på Nybromölla 1 drevs fram till 1946 varefter gården ökade 
arealen fruktodling. Möllan var en populär kontroll vid 2018 års 
Kulturtramp. Kvarnen visas av nuvarande ägare Ingrid Månsson. 
 
Kontaktperson Gunilla Arvidsson 0708–71 09 17. 
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Sveriges nationaldag 
Onsdagen den 6 juni kl. 15.15 

 
Enligt tradition i S:t Olof. 
Festligheterna börjar med 
samling kl. 15.15 vid 
järnvägsstationen. 
Kl. 15.30 avmarsch genom 
byn till musikkår. 
 
Därefter samling på torget 
med högtidstal samt sång av 
S:t Olofs kyrkokör. 
 

 
Kontaktperson: Ingvar Petersén 0703–71 77 75 
 
 
 
Vandring på Brösarps norra backar 
Söndagen den 9 juni kl. 13.00 
Vi samlas på Glimmebodagården för vandring på Brösarps norra 
backar med dess rika flora. 
Visning av gården. Kaffeservering. 
 
 

Trädgårdsföreningen 
Primula Veris medverkar. 
 
För vandringen ta med 
kaffekorg (ryggsäck). 
 
Kontaktperson är  
Hans Nilsson 0708–20 28 40. 
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Grilldag på Krubbemölla  
Söndagen den 16 juni kl. 14.00 – 16.00 
 

 
 
Medtag kaffekorg och korv att grilla. Njut av gemenskapen.  
 
Kontaktperson: Ingagun Andersson 0708–85 16 87 
 
 
Brydestuans dag i Åkarp  
Söndagen den 16 juni kl. 14.00 – 16.00 
 

Visning av brydestuan och 
Kölnan.  
 
Medtag kaffekorg.  
 
Södra Mellby hembygdsring 
 
Kontaktperson är Hans-
Ingvar Hansson 0414-709 43 
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Midsommarafton i S:t Olof 
Fredagen den 21 juni kl. 13.00 
 
Festligheterna firar vi på torget i S:t Olof med början kl. 13.00. 

 
Dans och lekar kring 
midsommarstången. 
Medtag egen fika och njut av 
gemenskapen och det fina vädret. 
 
Kontaktperson:  
Leif Gulldén 0707–165134 
 

 
Romernas historia 
Tisdagen den 25 juni kl. 18.00 
 
Besök vid romska minnesmärket på Kiviks marknad och föreläsning i 
Kiviks kapell tisdagen 25 juni. 
 
Kl 18.00 samlas vi vid romska minnesmärket på marknadsplatsen i 
Kivik, står på backen ovanför kapellet. Kl 18.45 börjar föreläsningen 
av Erland Kaldaras. 
 
Romska Kulturcentret i Malmö besöker romska 
minnesplatser och delar med sig av berättelser 
och skrönor från den tid då romerna levde ett 
kringresande liv med tält och vagn. 
 
Erland Kaldaras berättar ur ett inifrån perspektiv 
och publiken får resa med i världsomspännande 
och tusenårig resa från Indien till Sverige. 
Erland Kaldaras berättar om förr, igår och idag. 
Kvällen avslutas med traditionell romsk dans. 
 
Samarrangemang med Kiviks församling.  
Kontaktperson är Gunilla Arvidsson 0708–71 09 17. 
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Konsert vid byastugan i S:t Olof 
Torsdagen den 27 juni kl. 18.00 
 

En omtyckt tradition med 
Spjutstorps badorkester.  
 
Parkering vid kyrkan. 
 
Servering. 
 
Vid regn hålles konserten inne 
i kyrkan. 
 
 

 
Kontaktperson Leif Gulldén 0707–16 51 34. 
 
 
Singla bollar vid Agusastugan 
Tisdagen den 2 juli kl. 14.00 – 17.00 
 

Temat är singlade bollar under 
sakkunnig ledning av  
Agnes Leo Eriksson.  
 
Material till bollar kan köpas. 
Medtag egen kaffekorg och ev. 
eget arbete. 
 
Kontaktperson 
Karin Persson 0708–95 21 21. 
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Bondrumsgårdens dag 
Söndagen den 7 juli kl. 13.00 
 

 
Bondrumsgårdens dag firas 
traditionsenligt första söndagen 
i juli. 
 
Vi får musikunderhållning av 
Nils Ove Persson, hantverkare 
kommer att ställa ut och sälja 
sina produkter och vi kommer 
att sälja kaffe och lotter. 

 
Varmt välkomna. Kontaktperson Göran Nilsson 0732–27 43 79. 
 
Visning av gården under 2019 
Söndagar 30 juni – 4 augusti 13.00 – 17.00 
Torsdagar 4 juli – 1 augusti kl. 17.00 – 20.00 
 
Kontaktpersoner 
Eva och Sven Anders Gustavsson 0761–70 79 28 alt. 0706–53 30 68. 
Bo Persson 0729–44 41 56 
Göran Nilsson 0417–23017, 0732–27 43 79 
 
Se YouTube video på Bondrumsgården 
Karin Gustafsson visar gården september 1996.  
Video digitaliserad och redigerad 2018 av Ulf Gertz. 
Del 1: https://youtu.be/1anP9E75Z6w 
Del 2: https://youtu.be/VhDYEaWUG1I 
 
 
Meningen med hembygdsföreningen 
Fem miljoner människor kan inte ha fel. Hembygden svänger. Från 
norr till söder, i stad och på landsbygd, står hembygdsrörelsen för ett 
uppskattat och ständigt pågående kulturarbete, Här möts traditioner 
och nyskapande, och alla är välkomna.  
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SKÅNSK MÖLLEDAG 
Söndagen den 7 juli 
 
Gemensam mölledag för alla möllor i Skåne. 
 
HALLAMÖLLA  
Visas mellan kl. 13.00 – 17.00. 
Vägbeskrivning:  
Norr om vägen Eljaröd – Andrarum. 
Skyltat. 
Visning: Mats Persson 0733–32 11 53 
Öppet 13 – 17 söndagar fr.o.m  
26 maj – t.o.m. 25 augusti. 
Kontaktperson är  
Mats Persson 0733–32 11 53 
 
 
Sankt Olofs mölla 
Visas mellan kl. 13.00 – 17.00. 
Servering. 
Vägbeskrivning; Norr om S:t Olofs kyrka. 
Vägvisare visar. 
Kontaktperson är  
Leif Gulldén 0707–16 51 34.  
 
 
 
Södra Mellby mölla visas kl.  
11.00-16.00. 
Möllan visas utan vingar. Dessa kan 
studeras på marken. 
Kl. 14.00 friluftsgudstjänst  
Kl. 15.00 sjunger Emma Nilsson 
sommarvisor med allsång. 
Medtag kaffekorg. 
Kontaktperson är Hans-Ingvar Hansson 0414–70943. 
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Allsång vid Koboen i Norra Björstorp 
Torsdagen den 11 juli kl. 19.00 
 

Kaffeservering 
 
Välkomna önskar 
Glimmebodagruppen och  
N:a Björstorps byalag. 
 
Kontaktperson är  
Hans Nilsson 0708–20 28 40. 
 
 

 
 
Friluftsgudstjänst på Glimmebodagården 
Söndagen den 21 juli kl. 14.00 
 
Vid regn inomhus. 
Kaffeservering. 
Närmare information se kyrkounderrättelser. 
 
Kontaktperson Hans Nilsson 0708–20 28 40. 
 
 
Krubbemölladag 
Söndagen den 21 juli kl. 14.00 – 16.00 
 

Underhållning, spelemän från bygden. 
Kaffeservering. 
 
Lokalt tillverkade alster visas och 
säljes. 
 
Kontaktperson 
Ingagun Andersson 0708-85 16 87. 
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Linberedning i Glimmeboda 
Söndagen den 28 juli kl 13.00 – 16.00 
 
Exakt klockan 13.00 börjar vi med linberedningen från frö till färdig 
tråd. Du får prova de olika momenten. 
Kaffeservering. 
Välkomna önskar Glimmebodagruppen. 
Kontaktperson Hans Nilsson 0708–20 28 40. 
 

                        
 
 
Olofsdagen firas 
Måndagen den 29 juli kl. 13.00 -17.00 

 
Olof har sin namnsdag den 29 juli för att 
den norske kungen Olav Haraldsson dog 
denna dag år 1030. Han var en viking 
som kristnades, och så småningom blev 
han den första personen från Norden 
som helgonförklarades.  
Firandet av Olofsdagen i S:t Olof har 
utvecklats till en trevlig hemvändardag. 
Vi träffas och trivs blandat med 

marknadsförsäljning av hemslöjd, konstverk m.m. 
 
Musikunderhållning. Servering med Olofskaka.  
Årets Sankt Olofsbo utses. 
Se även information på byalagets hemsida www.sanktolofsbyalag.se 
Kontaktperson är Leif Gulldén 070–716 51 34.  
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Albo Härads Dag och Kyrksöndag  
Söndagen den 4 augusti kl 13.30 i Eljaröd 
 

 
 
Albo härads dag är en tradition, där vi år efter år besöker alla nio 
socknar i häradet. I år är det Eljaröds tur att från Vitaby socken ta 
emot häradets vapensköld och fana. 
Skölden är en kopia av 1710 års sköld som Stenbocks skånska trupper 
medförde inför slaget vid Helsingborg. Denna liksom fanan, skänkt av 
Fru Ellen Hagander Kristianstad, användes då ca 40 alboiter deltog i 
Bondetåget 1914. 
 
Program:  
13.30 Kyrkogårdsvandring 
15 00 Kaffeservering 
16.00 Gudstjänst 
 
Kontaktperson är Clas Johnsson 0708 - 47 28 36.   
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Friluftsgudstjänst i Krubbemölla 
Onsdagen den 7 augusti kl. 19.00 

 
OBS! Inställt om dåligt väder. 
 
Servering 
 
Kontaktperson 
Åke Hansson 0708-11 43 50. 
 
  
 

 
Byavandring i Agusa 
Torsdagen 15 augusti kl 18.30  
 
Per-Åke Karlsson guidar oss i 
”Historia och historier om och kring 
Agusa”. 
 
Samling vid sista gården på höger sida 
om vägen mot Lönshult, Björnastad, 
Önneköp. 
 
Kontaktperson Per-Åke Karlsson 0705 - 20 96 36. 
 
 
Kura skymning i Glimmeboda 
Torsdagen den 22 augusti kl. 19.00 
 
Per-Åke Karlsson berättar för oss om ”Första världskriget. Ett tragiskt 
100 års minne. Men vem startade egentligen eländet?” 
Kaffeservering. 
 
Välkomna önskar Glimmebodagruppen. 
 
Kontaktperson är Hans Nilsson 0708–20 28 40.  
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Besök på Equs i Bosarp 
Tisdagen den 3 september kl 18.30 
 

 
 
Vi gör ett besök på Equs i Bosarp. Jan Svensson kommer att berätta 
om sin tillverkning och försäljning i "råttefabriken".  
Han kommer även att berätta lite om gården Bosarp nr. 4.  
 
Equs ligger alldeles intill järnvägsviadukten mellan Brösarp och 
Ravlunda. 
 
Kontaktperson Göran Nilsson 0732–27 43 79. 
 
 
Slöjdträff i Ravlunda skola  
Tisdagen den 17 september kl. 18-21.  
 
Medtag eget arbete. 
Kontaktperson Annchristin Hurtig 0414–70214. 
 
 
Ljusstöpning på Glimmebodagården 
Lördagen den 5 oktober kl. 10.00 
 
Du får möjlighet att stöpa dina egna ljus till självkostnadspris. 
 
Föranmälan krävs! Begränsade platser. 
 
Ring Hans Nilsson 0708–20 28 40 om du är intresserad.  
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Slöjdträff i Ravlunda skola  
Tisdagen den 15 oktober kl. 18-21.  
 
Medtag eget arbete. 
Kontaktperson Annchristin Hurtig 0414–702 14. 
 
 
Julmarknad på Glimmebodagården 
Lördagen den 16 november kl 12.00 – 16.00 
Söndagen den 17 november kl 12.00 – 16.00 
 
Försäljning av hantverk, lotteri, kaffeservering m.m. 
Fri entré och parkering. 
Välkomna önskar Glimmebodagruppen tillsammans med Brösarps 
Scoutkår. 
Hans Nilsson 0708–20 28 40. 
 

       
 
 
 
Slöjdträff i Ravlunda skola  
Tisdagen den 19 november kl. 18-21.  
 
Medtag eget arbete. 
Kontaktperson Annchristin Hurtig 0414–702 14. 
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Julmarknad i S:t Olof 
Söndagen den 1 december kl. 13.00 – 17.00 
 

  
 
Försäljning av hemslöjdsartiklar. Kaffeservering. 
Mer information på byalagets hemsida www.sanktolofsbyalag.se 
 
Kontaktperson: Leif Gulldén 0707–16 51 34. 
 
 
Textilkommitténs slöjdträffar våren 2020 äger rum i 
Ravlunda skola, tisdagarna den 14 januari, 18 februari 
och 17 mars mellan kl 18 och 21. Medtag eget arbete. 
Kontaktperson: Annchristin Hurtig 0414–702 14. 
 
Meddela omgående adressändring via e-post till 
clas.johnsson@osterlen.tv                             
 
Programkommitté 
Leif Gulldén, Sankt Olof, sammankallande 0707–16 51 34 
Göran Nilsson, Frörum 0732–27 43 79 
Ingagun Andersson, Vitaby 0708–85 16 87 
Anita Ring Nilsson, Gussaröd 0727–22 62 38 
Gunilla Arvidsson S. Mellby Kivik 0708–71 09 17 
Clas Johnsson, Vitemölla 0708–47 28 36 
 
Redaktör: Ola Gunnarsson, Gussaröd. olagunnarsson.se 
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Albo Härads Hembygdsförening 
Styrelse vald 2018 

 
 Ordinarie ledamöter 
 Clas Johnsson  Vitemölla Ordf.  0708–472836 
 Gunilla Arvidsson  S. Mellby V. Ordf. 0708–710917 
 Åke Hansson Ravlunda Sekr.  0414–74151 
 Carina Almedal  Frörum Kassör  0706–189909 
 Leif Gulldén  S:t Olof  0414–60762 
 Hans Nilsson  Bonaröd  0708–202840 
 Tore Jönsson  Agusa  044–352121 
 Ingvar Petersén  S:t Olof  0414–60043 
 Eva Gustavsson  Bondrum  0417–23068 
 Annchristin Hurtig  Mellby  0414–70214  
 Nils-Ove Nilsson  Kivik  0733–370768 
 
 Suppleanter-ersättare 
 Tina Tånnander  Illstorp  0417–26162 
 Mats Persson  Ullstorp  0417–21153 
 Britt-Marie Persson Torrasteröd 0733–948211 
 Anita Ring Nilsson  Gussaröd  0727–226238 
 Lena Hallin  Bertilstorp  0708–329894 
  
 
”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö 
Ansvaret för detta delas av oss alla”. 
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Albo Härads Hembygdsförening 
 

Stöd hembygdsföreningen! 
 

 Medlemsavgiften är oförändrad för 2019 
 150 kronor per person. 
 
 Plusgiro 570033-1 eller Bankgiro 500-4114  
 
 Vår adress till hemsidan är 
 nya.hembygd.se/albo-harad 
 
       Vår mail-adress är: clas.johnsson@osterlen.tv  
 
       
Hembygdsföreningen samarbetar i de flesta aktiviteterna  
med: 
 

 och     
 
 

Vård av byggnadsminnen – vilja att värna dess framtid. 
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