Hembygdsföreningarnas

Temaresor 2020
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Kulturskatter på Österlen
En resa för alla sinnen

Krubbemölla, Vitaby
Ligger vackert inbäddad i Mölleåns dalgång. Möllan har
troligen anor från 1400-talet och består idag av kvarn samt
bostad med verktyg, möbler och husgeråd från 1800- och
1900-talen. Kvarnen var i drift fram till tiden för första
världskriget och tillhörande jordbruk bedrevs till 1948.
Borstmuseet i Onslunda
Se hur man ”sätter” (binder) borstar och känn på borstmaterial från olika delar av världen. Borstmuseet är klassat
som Arbetslivsmuseum av Riksantikvarieämbetet och är
det enda i sitt slag i Sverige. Bedriver omfattande kursverksamhet och marknadsföring på kultur- och hantverksevenemang.
Hallsbergs stenar
Rankad som tvåa bland Skånes “sju underverk“ av tidningen
Lands läsare 2012. Här högg på 1800-talet möllaren Nils
Nilsson 13 bildstenar som med 3 500 ord och illustrationer
visar bibliska motiv. Stenarna placerade han i sin trädgård.
Hembygdsföreningen har återplanterat äldre sorter av rosor
och perenner som fanns på hans tid. Dessutom
finns i den gamla bostaden Nils Nilssons och barnbarnet
Dorotheas personliga tillhörigheter. Nils Larssons lantbruksmuseum från Dala finns även på museet.
Program 2020
9.30 – 11.15
		
		
		

Foto: Gunny Lundqvist

Foto: Christer Rasmusson

Foto: Sara Williamsson

Krubbemölla
Visning av mölla och bostad, textilt hantverk, singling av bollar, mattskurning vid bäcken.
Servering av förmiddagsfika.
Värd: Albo härads hembygdsförening 0708-114350

11.45 – 12.45 Lunchen serveras på Brösarps gästgiveri där man har serverat mat sedan 1684.
13.15 – 14.45
		
		
		

Onslunda hembygds- och borstmuseum
Visning av hembygds- och borstmuseet, Årets Tema-utställning samt Alma Trapps Diverseaffär från
förra sekelskiftet. Försäljning av ”gammaldags” varor och av handgjorda borstar.
Värd: Othinslunda hembygdsförening 0417 – 300 60 eller 0706 – 279691

15.15 – 17.00 Hallsbergs stenar
		
Eftermiddagsfika serveras. Visning av hembygdsmuseet och bildstenarna.
		
Värd: Färs härads hembygdsförening 0417 – 420 51

Foto: Berit Damm

En heldagsutflykt till unika miljöer och museer med
hembygdsföreningar som värdar. Visningar av gårdar,
hantverk och en trädgård.

Datum: Tisdagar och torsdagar i maj 2020. Andra dagar efter överenskommelse. Lördagar tillkommer 20 kr på priset.
Kostnad: 350 kr/person inkl. besök och visningar, för- och eftermiddagsfika samt lunch. Buss ingår inte i priset.
Busschaufför får fri lunch vid 20 deltagare eller fler, reseledare vid 40 deltagare eller fler.
Information och bokning: Stig-Allan Damm 0417 – 420 51 eller 0708 – 886976.
E-post: orasgarden@gmail.com Vi tar emot grupper på mellan 15 – 50 personer.
Avbokning: Sker senast 14 dagar före avresa. Vid senare avbokning debiteras hela beloppet.
Läs mer om besöksmålen på: www.hembygd.se/fars-harads/
				www.onslundahembygdsforening.se
				www.alboharadshembygdsfor.se
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Kulturresa i fager Kullabygd

Kullabygden
Ros-Mari Paulsson, Fjälastorp-Stubbarps byalag, medföljer som
guide på bussen och berättar om bygdens sevärdheter. Möter upp
vid Hotell Erikslund, bredvid E6:an.
Hustoftagården
Här har samma släkt bott sedan 1717 och fram tills dess att gården
skänktes till Kullens hembygdsförening 1978. Delar av den fyrlängade gården härstammar också från 1700-talet och boningshuset, byggt på 1880-talet, har en inredning som stått orörd från
1920-talet. Här finns allt från självhushållets tid; logar, kostall,
vagnslider, bakugn m.m.

Foto: Kullens hembygdsförening

Bräcke mölla
På en plats med milsvid utsikt över havet ligger Bräcke mölla. Här
har det legat möllor sedan medeltiden och dagens mölla, som är
en s.k. holländare, flyttades till Bräcke på 1980-talet efter att den
gamla möllan på platsen brunnit ned. Byggd i Värnamo i mitten av
1800-talet mal den ännu mjöl som man kan köpa på platsen.

Foto: Pia Sander

Fjälastorps småskola
Skolan uppfördes cirka 1880. På 1920-talet byggdes skolan ut och
man tog emot skolelever fram till 1940. Än idag möts man i skolan
av en atmosfär från 1930- och 40-talet med orgel, svarta tavlan,
planscher och träbänkar.
Program 2020
9.00 – 10.15 Hustoftagården
		
Morgonfika serveras. Visning av gården.
		
Värd: Kullens hembygdsförening
10.35 – 11.45
		
		
		

Foto: Kullens hembygdsförening

Fjälastorps småskola
Skoldag anno 1931. Möt lärarinnan och hembiträdet i tidsenlig klädsel.
Deltag i sångövning.
Värd: Fjälastorp-Stubbarps byaförening

12.00 – 13.00 Lunchen serveras på någon av Kullabygdens krogar. Bokas tillsammans med resan.
13.30		
		
		
		

Foto: Caroline Ranby

En utflyktsdag till vackra och intressanta miljöer på Kullen
med hembygds- och byaföreningar som värdar. Visning av
gårdar, en småskola, trädgårdar och en mölla.

Bräcke mölla
Beundra utsikten och passa på att köpa stenmalet mjöl på Bräcke mölla.
Alternativt gör ett besök i Peter Nilssons keramiska verkstad.
Värd: Kullens hembygdsförening

15.00 		
Eftermiddagsfika på något av Kullens trevliga kaffeställen.
		
Datum: Efter överenskommelse 2020. Senast 4 veckor före önskat resedatum. Vi erbjuder även andra rundturer,
kontakta Ros-Mari Paulsson för mer information.
Kostnad: ca 375 kr (beroende på val av kaffeställe). Priset inkl. visningar och besök, för- och
eftermiddagsfika samt lunch och guide på bussen. Buss ingår inte i priset.
Information och bokning: Ros-Mari Paulsson 0736 – 988726, e-post ros-mari.paulsson@telia.com
Vi tar emot grupper på mellan 30 – 50 personer.
Avbokning: Sker senast 2 veckor före resedatum. Vid senare avbokning debiteras hela beloppet.
Läs mer om resmålen: www.hembygd.se/kullen
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Industrihistorisk resa i Göinge

Korgfabriken i Lönsboda
Korgar – hantverket som sysselsatte en hel bygd. I fabriken
som uppfördes i början av 1900-talet kan man följa tillverkningen från spån till färdig korg. Örkeneds hembygdsförening
underhåller och visar fabriken som är byggnadsminne sedan
2009.
Ullspinneriet i Strömsborg
Vattenkraften från Helge å drev först en klädesfabrik, sedan
ett spinneri och färgeri. Familjen Liedman drev verksamheten fram till 1960-talet då fabriken inköptes av Osby hembygdsförening. Föreningen har renoverat byggnaden och
maskinerna kan köras igen. 2009 erhöll man Sveriges Hembygdsförbunds byggnadsvårdspris och 2011 fick ullspinneriet
pris som Årets industriminne. Byggnaderna är skyddade som
byggnadsminne sedan 2003.

Foto: Sven Hellgren

Foto: Sara Williamsson

Kättingfabriken i Killeberg
Ett levande museum där tillverkningen har drivits av samma
släkt i sex generationer fram till 1990-talet. År 1926 inköptes
”moderna” maskiner som tack vare ideella krafter i Loshults
hembygdsförening nu kan visas i drift.

Program 2020
9.00 – 9.30
Morgonkaffe serveras i Killeberg, mittemot Kättingfabriken

Foto: Helene Stalin Åkesson

9.30 – 10.45 Kättingfabriken i Killeberg
		
Visning i kättingfabriken och av dokumentärfilmen “Kätting“.
		
Värd: Loshults hembygdsförening 0479 – 304 86, WSG 84 Lat N 56°28’28’’ Lon E 14°5’38’’
11.15 – 12.30 Korgfabriken i Lönsboda
		
Från spån till färdig korg. Besök med guide i korgfabriken i Lönsboda.
		
Värd: Örkeneds hembygdsförening 0724 – 520583, WSG 84 Lat N 56°24’0’’ Lon E 14°19’14’’
12.30 – 13.20 Lunch på Helgas restaurang i Lönsboda
14.00 – 15.30 Ullspinneriet i Strömsborg
		
Visning av ullspinneriet och filmvisning.
		
Värd: Osby hembygdsförening 0769 – 428030, WGS 84 Lat N 56°20’54’’ Lon E 14°0’44’’
15.45 – 17.00 Kaffe och våffla på Denningarums gård. Ta också en tur i den vackra omgivningen.
Foto: Sara Williamsson

En heldag med tidsmaskiner där känslan, ljuden och
dofterna lämnar avtryck. Visningar av industriminnen med
hembygdsföreningar som värdar.

Datum: 2 tillgängliga resor i maj, 3 tillgängliga resor i augusti/september 2020. Datum bokas efter överenskommelse.
Kostnad: 370 kr/person inkl. besök och visningar, för- och eftermiddagsfika samt lunch. Buss ingår inte i priset.
Information och bokning: Lars-Åke Ljungdahl 0479 – 143 94 eller 0769 – 428030
e-post: larsake.ljungdahl@gmail.com. Vi tar emot grupper på 20 – 40 personer.
Avbokning: Sker senast 10 dagar före resedatum.
Vid senare avbokning hålls bokningsansvarig ansvarig för kostnaden.
Läs mer om resmålen: www.hembygd.se/osby
			www.loshultshembygd.se
			www.hembygd.se/orkened
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Tillsammans med Skånes hembygdsförbund,
Studieförbundet Vuxenskolans Regionförbund i
Skåne, SPF Seniorerna Skånedistriktet och PRO
Skåne bjuder hembygdsföreningarna i Skåne in
till tre olika temaresor under 2020.

Resorna är öppna för alla som är intresserade
och erbjuds under ett antal datum.
De inkluderar visningar, förmiddagsfika, lunch
och eftermiddagsfika.
För mer information, se respektive resa samt
kontaktuppgifter nedan.
								
				
Välkomna!

1) Kulturskatter på Österlen
Stig-Allan Damm 0417 – 420 51,
0708 – 886976
orasgarden@gmail.com
2) Kulturresa i fager Kullabygd
Ros-Mari Paulsson
0736 – 988726
ros-mari.paulsson@telia.com
3) Industrihistorisk resa i Göinge
Lars-Åke Ljungdahl 0479 – 143 94,
0769 – 428030
larsake.ljungdahl@gmail.com

Notera särskilt följande:
• Tillgängligheten kan vara begränsad för personer med nedsatt rörelseförmåga.
Kontakta respektive resas kontaktperson för mer informtion.
• Buss ingår ej, utan bokas av beställaren själv.
• För sen avbokning kan innebära att hela eller delar av beloppet debiteras.
Se respektive resa för avbokningsregler.
• Notera att guide endast medföljer på vissa av resorna. Se respektive resa.
• För mer information, se kontaktuppgifter ovan.

