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UPPROP!
Berättelser från bygden
Med det här uppropet vill Mörrums Hembygdsförening uppmana dig som har
minnen från Mörrum och byarna runtomkring att skriva din berättelse.
Vi tar emot alla sorters berättelser; skolminnen, minnen från arbetslivet, ett
starkt idrottsminne, minnen om glädje och sorg.
Händelsen kan ha utspelats för längesedan eller just häromdagen.
Fotografier väcker alltid minnen. Varför inte använda bilden som inspiration
till en historia!
Allt som speglar livet i bygden är intressant, tycker vi!

”För talat glöms, men skrivet göms.”
Ur ”Bombi Bitt och Nick Carter” av Fritiof Nilsson Piraten

Framöver vill föreningen gärna publicera inkomna berättelser på något sätt.
Inlämnat material arkiveras digitalt tillsammans med namn och
adressuppgifter.
Så har du något på hjärtat! Tveka inte, hör av dig till Roy eller Gunnar!
Vi tar emot din berättelse digitalt men lika gärna ett skrivet papper direkt i
handen!
Ditt språk och ditt uttryckssätt duger som det är.
För mer info, ring eller mejla:
Roy Johansson, 0708-120 827
royjohansson940@hotmail.com

Gunnar Jeppsson, 0454-51643
iruan@telia.com

Välkommen med din berättelse!

Kalendarium 2019
24 april

Föredrag av Kaj Johansson, kl. 18.30

8 maj

Mörrums skolas fjärdeklassare besöker Stålagården

14 maj

Kvällsutflykt till ABU-museet kl. 18

18 maj

Städ- och arbetsdag på Stålagården kl. 9 - 15

1 juni

Öppet hus med kaffe och våfflor, kl. 13 - 16

18 juni

Musik i Sommarkväll, Karlshamns musikkår kl. 19

26 juni

Nässelfrossa Musikprogram av och med Leif C Thuresson.

7 juni

Utställning av veteranfordon mm, kl. 13 - 16

18 aug

Jubileumsfirande. Hembygdsföreningen 70 år

aug

Bussresa till Vilhelm Mobergs hemtrakter?

14 sep.

Höstmarknad på Stålagården, kl. 9 - 13

25 sep

Medlemsmöte

17 okt.

Föredrag av Rolf Hallberg kl.18.30

23 nov.

Vi stöper adventsljus, kl. 9 - 13

6 feb. 2020 Årsmöte på Stålagården, kl. 18.30

Det kan bli ändringar och tillägg i programmet! Vi ber er därför att titta på de
affischer vi sätter upp i affärer och på anslagstavlor i byn.
Vid avgiftsbelagda arrangemang på Stålagården tas avgift ut även om man inte
stannar på kaffesamkvämet.

Hembygdsföreningens verksamhet sker i samverkan med

Föredrag av Kaj Johansson
Onsdagen den 24 april kl. 18.30 ”vandrar” vi med hjälp av bilder längs
Mieån från hamnen och norrut. Kaj Johansson som vid tidigare
programkväll berättat om Mörrumsån, visar denna gång bilder och
berättar om vad som finns och tidigare funnits längs Mieån.
Avgift 50 kronor inkl. kaffe med hembakat

Mörrums skolas 4:e klassare på Stålagården
Sedan mer än trettio år tillbaka har eleverna från årskurs 4 vid
Mörrums skola varit på Stålagården för att prova på olika
gammeldags hantverk och andra sysselsättningar. I år kommer
eleverna den 8 maj. Fler än 10 personer blir elevernas handledare.

Kvällsutfärd till ABU-museet
Torsdagen den 14 maj kl. 18.00 samlas vi vid Stålagården för
samåkning till ABU-museet i Svängsta. 1887 grundade Henning
Hammarlund Halda Fickursfabrik.
Glöm inte fikakorgen.
Avgift 50 kronor inkl. entréavgift och ersättning till den som kör bilen.

Arbetsdag på Stålagården
Lördagen den 18 maj träffas vi för praktiskt arbete och städning på
och i Stålagården. Vi börjar kl. 9 och håller på till omkring kl. 15.
Lunch och kaffe bjuder föreningen på. Tag på dig lämpliga kläder.

Öppet hus med kaffe o våfflor
Lördagen den 1 juni mellan kl. 13 och 16 är Stålagården öppen för
visning av samlingarna. Man kan själv gå runt och titta, men det blir
också guidad visning. Om vädret tillåter kan det bli en härlig
eftermiddag med kaffe och våfflor i trädgården, eller dricker man sitt
kaffe i den mysiga salen. Eventuellt kan det bli någon enkel
underhållning.

Musik i sommarkväll
Tisdagen den 18 juni kl. 19 ger Karlshamns musikkår traditionsenlig
utomhuskonsert på Stålagården. Kaffeservering.
Avgift 20 kr för konserten. Kvällskaffe efter konserten 30 kronor

Onsdagen den 26 juni i Nässelfrossaveckan
Årets tema är Bildningens Vägar. Hembygdsföreningen medverkar i
året Nässelfrossa, tillsamman med vissångaren Leif C Thuresson, med
ett program kallat: ”Från Eddan till Taube - fortbildande fragment
från förr”. Programmet innehåller kortfattade ”bildningsfragment”
från 800-tal till 1900, varvat med relevanta visor av såväl Evert Taube,
Nils Ferlin, Carl Mikael Bellman, Ruben Nilsson, som skillingtryck och
andra ”folkliga visor. Avgift inkl. fika 100 kr.
OBS! Förhandsbokning på www.nasselfrossa.se eller tel. 0733-260 215.
Avgiften betalas på Stålagården. Antalet platser är begränsat. Övriga
program under Nässelfrossa finns i särskilt program som skickas med
post inom Mörrum postutdelningsområde eller finns på biblioteket.
Hemsida: http://www.nasselfrossa.se/

När Elleholms hovgård
försökte odla humle
I mitten på 1880-talet är produktionen vid Karlshamns nyuppförda
bryggeri i full gång. Och bryggeriets skummande pilsnerdricka
levereras till allt fler återförsäljare. Viktiga ingredienser vid
framställningen av öl är bland annat rent vatten, korn och humle.
En knapp mil från Karlshamns bryggeri ligger Elleholms hovgård
och på deras marker startar ungefär samtidigt som bryggerietableringen en större försöksodling av just humle. Två
verksamheter som kan tyckas väl samordnade, men inget kan vara
mer felaktigt. Att humleodlingarna på Elleholms hovgård startade
just då har inget med bryggeriet att skaffa. Försöksodlingarna på
den anrika gården i Elleholm initierades av Blekinge Läns
Hushållningssällskap vars främsta syfte var att främja länets
lantbruksnäring. Just odlingen av humle kunde kanske bli en
lämplig biinkomst för vissa lantbrukare. Någon yrkesmässig odling
av humle inom länet hade inte bedrivits så vitt någon inom
hushållningssällskapet kände till.
Odlingskunskaperna var därför i det närmaste obefintliga, något
som sällskapet ville råda bot på genom de båda försöksodlingarna;
den ena i Elleholm och den andra belägen i Björkeryd utanför
Rödeby. Att sällskapet valde just Elleholms hovgård som plats för
en av försöksodlingarna föll sig ganska naturligt då länets
lantbruksskola efter sin flytt från Marielund förlagts till just

Elleholm och med godsägare Johan Abraham von Bergen som
skolans föreståndare.
Idén om en humleodling i Elleholm föll så att säga i god jord och
nästan med vändande post gav von Bergen ett positivt svar och såg
till att arbetet med att iordningställa försöksodlingen omgående tog
sin början. Odlingsbar jord fanns på flera platser i gårdens närhet
men idag är det omöjligt att peka ut platsen för ”mönstergården”.
Ett tänkbart område var platsen mellan allén ner till gårdens stall
och ladugårdar samt österut mot gårdsmejeriet. Att bereda jorden
inför humleplantornas plantering vållade knappast några
svårigheter. Att ur hovgårdens skogar fälla de höga träpålar på
vilket humlerankorna skulle slingra sig, gick nog också ganska
enkelt, även om det snabbväxande humlet sökte sig upp mot sex till
sju meter över marknivån innan det var dags att skörda de bittra
kottarna.

Humleodling
Den blekingska humleodlingen under 1600-1700-talen är mycket lite
dokumenterad, men helt säkert förekom det så kallad
husbehovsodling på många gårdar i länet. Men undanstoppade i
arkiven finns ett och annat dokument som visar att visst fanns det
hemmansägare som efterlevde den gamla kungliga förordningen
om en egen humlegård.
I augusti 1798 drog ett våldsamt åskväder fram över trakten och i
åskans spår följde ett våldsamt stormoväder:

Akvatint - sepia. Motiv "Elleholm" i oval. Godset med genomflytande ån med en roende
man av J. C. Linnerhjelm, " D. 27 maj 1803. Kansliråd Jonas Carl Linnerhjelm, född på Elleholm
1758, död Ebbetorp, Kalmar 1829. Foto: Blekinge museum

”Det kom en faslig Storm eller så kallad Orkan, som giorde dess
hemmanägare Olyckliga och betog dem en stor dehl af deras
näring”. En av de hemmansägare som drabbades värst var John
Nilsson boende på nummer 17. På några minuter förstörde tromben
hans stora odling av humle bestående av inte mindre än 450
humlestänger, vilka nu blev totalt raserade. Samma bonde fick också
sin tobaksodling förstörd av virvelstormen. En humlegård
bestående av 450 humlestänger tyder på att denne bonde inte enbart
odlade för eget behov utan även för avsalu till någon lokal öl- eller
svag-dricksbryggare. Den ”skadeanmälan” som ställdes samman
efter storm-katastrofen avslöjar att flera humleodlingar, om än i
mindre skala, fanns på östra Elleholm och som nu blåste sönder.

I en av länsstyrelsen författad ”Femårsberättelse” för åren 1829–
1832 beskrivs Blekinges obetydliga humleodling så här; ”Lagens
stadgande om humlegårdsanläggande står nu som en död bokstaf.
Konsten att brygga öl och dricka, fordom känd icke blott af hvarje
husmor utan af hvarje piga, är nu försvunnen, då däremot
brännvinsbränningen är i orten känd af snart sagt alla åldrar och
kön”. Något tidigare i denna officiella text har det konstaterats att
förbrukningen av humle till stor del upphört. Humleodlingen har
därmed blivit olönsam. Orsaken till denna nedgång kan skrivas i det
faktum att ”konsumtionen af öl och dricka blifvit utträngt utaf
brännvinet”. Carl von Linné skriver i sin ”Flora Svecica” från 1755
att på vissa håll i Sverige användes frön från humlet som ett
verksamt medel mot förstoppning, medan humlekottarna av
tradition brukades till att förlänga ölets hållbarhet. Ett något
annorlunda sätt att använda torkade humlekottar återfinns i ett
blekingskt recept på kryddsill. Bland traditionella kryddor som
kryddnejlikor, kryddpeppar, lagerblad och malen ingefära skall
enligt detta gamla recept även ingå tio humlekottar. En ingrediens
som utan tvekan gav kryddsillen den där lilla extra ”beskan”. Ett
varierande antal humlekottar ingår också i diverse therecept. Detta
the beskrevs som rogivande och om det dracks före sänggående
skulle drycken även befrämja nattsömnen. Men kvällsdrycken blev
förstås besk så det förslog och det passade kanske inte alla
tedrickare.

Många problem
Åren gick och kunskaperna kring humleodlingen hade allt mer fallit i
glömska, så för att om möjligt ”återstarta” en lokal humleodling
beslutar länets hushållningssällskap år 1885 att avsätta en summa på
totalt 500 kronor plus reseersättning till länsträdgårdsmästaren Jöns
Petter Ohlsson. En trädgårdsmästare som tio år tidigare anställts av
sällskapet och som nu fick i uppdrag att undersöka vilka humlesorter
som kunde lämpa sig för odling i Blekinge. Han skulle också inhämta
djupare kunskap om hur en humleodling bäst skulle skötas för att ge
största möjliga skörd.
På hovgården hade planeringen av humleodlingen övergått från
idéstadiet till verkställighet och redan till våren 1886 hade raderna
av humlestörar kommit på plats och de första humleplantorna hade
kommit i jorden. Mönsterodlingen hade nu blivit verklighet och i
pengar hade etableringen av denna första försöksodling kostat
sällskapet 433 kronor och 20 öre. Det nyplanterade humlet växte till
sig bra men utfallet av den första odlingssäsongen var svår att
avläsa då humlegården ”i anseende till sin ringa ålder rätteligen
ännu icke hunnit lemna något resultat”. Detta enligt hushållningssällskapets publicerade årsberättelse.
Kanske kan man säga att turen knappast var på humleodlarnas
sida. Naturens nycker är omöjliga att förutse och odlingarna i
Elleholm drabbades redan under andra året av en kall vår och
senare av en närmast extrem torka som varade hela våren och långt
in på försommaren.

Som om inte detta var nog så ”drabbades odlingen av svåra angrepp
av humlebladlusen”. Denna skadeinsekt (Phorodon humuli) som
oftast förekom bland odlingar på norra halvklotet, kunde på mycket
kort tid ödelägga stora delar av en humleplantering. Kunskaperna
om skadeinsekten var vid den här tiden ganska bristfälliga och
bland annat var det okänt att lusen övervintrade på olika
Prunusarter som slån, prydnadskörsbär och glanskörsbär.
Förhoppningarna om att man inom landet skulle klara behovet av
humle var knappast någon orealistisk tanke, men för att nå ett lyckat
och mera hållbart resultat med försöksodlingen i Elleholm hade det
säkert krävts betydligt mer långsiktighet än vad de inblandade
parterna nu visade.

När humleblommorna nått det här stadiet går utvecklingen rekordsnabbt. På bara en eller
två dagar börjar den klassiska humlekotten att bli synlig efter någon vecka är kotten fullt
utvecklad. Foto: Janne Charlesen

Lantbruksskolan
Blekinges första lantbruksskola grundades år 1858 och var då
förlagd till kammarherre Adolf Rappes egendom Marielund.
Här blev skolan kvar till hösten 1886 då den av olika anledningar
inte längre var önskvärd på gården och därför måste flytta. Sedan
Rappes uppsägning av skolan blev offentlig inkom till sällskapet tre
ansökningar om att få driva lantbruksskolan vidare. Ett utskott vid
lantbruksakademin sållade ganska snart bort två av de sökande,
nämligen de båda godsägarna W Albrecht på Skarup och A E
Lindvall på Hafgården. Kvar blev godsägare Johan Abraham von
Bergen (1847–1926) på Elleholms hovgård, som nu alltså blev ny
hemvist för skolan, och där von Bergen blev dess föreståndare.
Ny plats för skolan blev således Elleholms hovgård där man med
kortast möjliga varsel gjorde klart att bereda plats för skolan och ta
emot de första elevkullarna. Ett konststycke man klarade av med
glans och redan till våren 1886 kunde lantbruksskolans elever möta
skolans förste lärare John Louis Nathorst (1860–1943) och inhämta
hans undervisning.
Under de knappa tjugo år som hushållningssällskapets
lantbruksskola var förlagd till Elleholms hovgård utbildades vid
skolan sammanlagt 104 elever. Eleverna vid lantbruksskolan hade
att välja på mellan två olika utbildningslinjer, dels den traditionella
tvååriga, men också en något enklare ettårig utbildning.
De teoretiska undervisningarna för såväl den tvååriga som den
ettåriga utbildningen hölls i den så kallade lärlingsbyggnaden. En
byggnad som fortfarande finns kvar inom hovgårdens

gårdskomplex och som efter skolans avveckling kom att inrymma
inspektorsbostad och gårdskontor. På lärlingsbyggnadens
övervåning fanns ett antal mindre rum där varje rum delades mellan
två eller tre elever. De elever som av skolledningen ansågs vara av
något finare börd slapp att bo i lärlingsbyggnaden och fick i stället
egna rum på det relativt nyuppförda gårdsmejeriets övervåning.
Några sovmornar var det knappast tal om för lantbruksskolans
elever vilka tvingades upp i ottan för att redan klockan fem på
morgonen sätta sig på skolbänken och inhämta dagens första
teoretiska undervisning. Efter några timmars teori var dags att möta
den praktiska delen av en lantbrukares liv. Nu med arbete ute på
åkrarna eller i ladugården, stallet, smedjan eller trädgården.

När lantbruksskolan avvecklats kom lärlingsbyggnaden i stället att inrymma hovgårdens
inspektorsbostad.

En anställd hushållerska svarade för elevernas lekamliga spis.
Två av lantbruksskolans första hushållerskor var Beata Nyberg
(1864–1950). Hon var gift med Olof Nyberg (1862 – 1900), anställd
som slöjdare vid hovgården. Den andra var Johanna Johnsson
(1849 – 1926). Hennes man, John Johnsson reste, som så många
andra vid den här tiden, till Amerika och hördes sedan aldrig mera
av så Johanna fick nu ensam svara för barnens uppehälle och
fostran.
Själva elevhushållet var i mångt och mycket självförsörjande då
man varje dag fick 25 liter oskummad mjölk från gården, en
tilldelning som också skulle räcka till det smör som kärnades.
Storbak var det två gånger i veckan, första gången bakades det
matbröd medan det andra baket var inriktat på vetebröd. Varje
månad fick två grisar sätta livet till för att förse eleverna med
fläskkött till måltiderna. Vid tiden för skolans öppnande var
kostpengen beräknad till 63 öre per elev och dag. Eleverna åt sina
måltider tillsammans i en gemensam matsal medan skolans lärare
alltid skulle äta tillsammans med von Bergen och hans familj.
Även reglerna om klasstillhörighet ingick som synes som ett led i
undervisningen, även om denna del inte uttryckligen står att avläsa
på skolans schema.

Fel inriktning
Inom hushållningssällskapet började man snart diskutera frågan om
skolans fortsatta drift eller ej. En av anledningarna – dock inte den
enda – var uppfattningen att man på gården bedrev en ganska

ensidig odling av potatis. En specialisering som innebar att eleverna
inte kunde få den breda praktiska utbildning som var önskvärd.
Synpunkter som flera gånger framfördes av såväl lärare som elever.
Men som lika ofta tillbakavisades. Hovgårdens inriktning på
potatisodling innebar inte att andra viktiga grenar inom lantbruket
fick en mer undanskymd plats. Tvärtom, gårdens ägare, von Bergen
liksom flera av skolans lärare, betonade för sällskapets beslutsfattare
att gården låg långt framme i såväl husdjursskötsel som växtodling.
Djurhållning och odlingsformer i all ära; viktigast för skolans
fortlevnad var trots allt det antal elever som sökte sig till skolan. Och
här pekade alla kurvor neråt och nedgången gick snabbt. Till
vårterminen 1898 var exempelvis endast tre elever anmäla och av
dessa lämnade två återbud innan undervisningen startade.

En grupp elever vid lantbruksskolan i Elleholm, Här samlade vid entrén till skolans så
kallade lärlingsbyggnad. En fastighet som efter skolans avveckling blev gårdens
inspektorsbostad. Bilden är troligen från 1901. Privat ägo.

Att driva skolan vidare ned endast en förhandsanmäld elev var
knappast möjligt.
Hösten samma år inträffade också en tragisk olycka då en av
skolans elever skadades så svårt att hans liv inte gick att rädda.
Olyckan inträffade under tröskning då en av eleverna råkade
trampa fel och hamna med ena benet i tröskans roterande cylinder.
Skadorna blev mycket svåra och en hästskjuts gjordes klar för att
transportera eleven till Karlshamns lasarett. När sjuktransporten
passerade genom Mörrum bad den skadade ynglingen att man
skulle stanna till vid närmaste butik och köpa honom lite snus.
Sagt och gjort, skjutsen stannade till utanför den affär som senare
under många år kom att drivas av Thure Nilsson. En kamrat som
medföljde hästskjutsen sprang in och köpte en strut snus innan
färden fortsatte mot lasarettet. Resan var dock förgäves och den
svårt skadade, som var från Möljeryd, avled under den fortsatte
färden till sjukhuset.
Varken hushållningssällskapet eller skolans ledning lyckades få
fler unga blivande lantbrukare att intressera sig för skolans
undervisning och därmed återstod inget annat än nedläggning. Ett
beslut som hushållningssällskapets styrelse ställde sig bakom och
sedan lantbruksskolan vid Elleholms hovgård avvecklades definitivt
hösten 1906 upphörde också varje form av ekonomiskt stöd från
sällskapets sida. Ett stöd som även inbegrep en fortsatt storskalig
odling av humle.

Övervåningen på hovgårdens gårdsmejeri inrymde bostäder åt lantbruksskolans lite
”finare” elever. I bakgrunden syns gårdens stärkelsefabrik byggt på 1880-talet.
Gårdsmejeriet uppfördes ett tjugotal år tidigare. Båda byggnaderna är nu rivna.
Foto: Blekinge Museum 1955

Olämpliga jordar
Enligt länsträdgårdsmästare Jöns Petter Ohlsson pekar försöken på
att Blekinge knappast är ett län som lämpar sig för storskalig odling
av humle. Av Jöns Petter Ohlssons undersökningar framgår att såväl
klimatet som jordarna är olämpliga. Liknande synpunkter
framfördes också av lantbruksskolans föreståndare J A von Bergen
och vid ett sammanträde med sällskapets förvaltningsutskott den 10
oktober 1890 togs beslutet att humlegården vid Elleholms hofgård
skulle avvecklas.

Odlingarna vid Björkeryd skulle dock bli kvar ännu en tid, bland
annat för att om möjligt försöka odla fram en eller flera humlesorter
som bättre passade för blekingska förhållanden. Äventyret med en
mönstergård för humleodling vid Elleholms hovgård var därmed
över och försöket att bli en inhemsk storproducent av humle kom
således att bli en kort parantes i hovgårdens långa och omväxlande
historia.
Snart skulle också lantbruksskolan mötas av ett liknande
nedläggningshot. Antalet elever som sökte sig till skolan minskade
mer och mer inför varje termin och år 1906 var det definitivt slut.
Då fattade ledningen för Blekinge Läns Hushållningssällskap beslut
om att skolan i Elleholm skulle läggas ner.
Inom länets hushållningssällskap kunde man dock inte helt
släppa tanken på en livskraftig humleodling i Blekinge. Nya
försöksodlingar inleddes därför under ett antal år i början på 1950talet. Försöken bedrevs på fyra olika platser i länet men alla med lika
nedslående resultat. Varje försöksodling gav samma negativa
besked. En Blekingsk humleodling skulle aldrig gå att få lönsam.
På andra sidan Skånegränsen, i Näsum, har man dock lyckats där
Blekinge misslyckats och där har man under senare år återupptagit
den odling som tidigare bedrevs i stor omfattning. Men om
sanningen ska fram så är odlingen i Näsum lika lite ekonomiskt
bärkraftig som den vilken tidigare bedrevs i Blekinge. Att
humleodlingen i Näsum kan fortleva beror i första hand på de
många frivilliga krafter som arbetar för att hålla de gamla

traditionerna vid liv. Och visst blir det ett speciellt öl när det
smaksatt med humle från Näsum.
I varje fall när öldrickande lokalpatrioter får säga sitt.
JANNE CHARLESEN

Många och välväxta humlekottar var målet för de försöksodlingar som bedrevs på
hovgården. Humlet är en viktig ingrediens vid ölframställning och för bryggerierna är
tillgången på smakriktig humle av största betydelse. Foto: Janne Charlesen

Höhässjning och veteranfordon
Söndagen den 7 juli mellan 13 och 16 blir det sedvanligt program med
visning av gamla veteranfordon, gammeldags höhässjning mm.
Naturligtvis är också Stålagårdens byggnader öppna för visning.
Loppmarknad och servering av grillad korv och kaffe med bröd och
kanske någon mer aktivitet.

70-årsjubileum
1949 bildades Mörrums Hembygds och fornminnesförening Det skall
firas söndagen den 18 augusti med stort jubileumsprogram som börjar
kl. 13. Då blir det musik av Skärgårdssextetten, stort kaffekalas med
kakor o tårta, och så kommer Stefan Lagesson från Otteskruv att spela
och berätta om 1949 års musik. Många minns säkert Lagessons
trevliga program då han för ett par år sedan på Stålagården spelade
”skivor till kaffet”. Föreningen bjuder på allt.
På kvällen spelas det kanske upp till logdans.

Bussutfärd till Småland
Om intresse finns kommer det att under en lördag eller söndag i
augusti anordnas en bussresa till Småland och Vilhelm Mobergs
trakter. Mer om resan kommer det under sommaren att informeras
om att via affischer, e-post och Hemsidan.

Höstmarknad på Stålagården
Årets höstmarknad blir lördagen den 14 september kl. 9 - 13
Försäljning av grönsaker och hantverksprodukter, loppmarknad,
kaffeservering och visning av samlingarna. Ta med vänner och
bekanta till denna gemytliga marknadsdag

Medlemsmöte
Onsdagen den 25 september kl.18.30 blir det ett medlemsmöte då vi
kan samtala om föreningens verksamhet, nu och i framtiden, komma
med förslag och idéer. Så skall vi visa någon film ur föreningens
samling, Och så bjuder vi på kaffe och fralla.

Föredrag av Rolf Hallberg
Torsdagen den 17 oktober kl. 18.30 berättar Rolf Hallberg om
Mörrums Nordsocken genom fyra sekler. Rolf Hallberg är född i
Fähallens båtsmanstorp där hans farfarsfar var Fähallens siste
båtsman. Skolgången som påbörjades i Forneboda skola avslutades så
småningom med en maskiningenjörsexamen i Helsingborg. Sedan 34
år bor Rolf Hallberg i Ljungby. Rolf Hallberg har släktforskat och de
senaste 2-3 åren hembygdsforskat om byarna i Mörrums nordsocken.
Det är dessa byar föredraget kommer att handla om.
Avgift 50 kr inklusive kaffe med hembakat

Vi stöper adventsljus
Lördagen den 23 november mellan kl. 9 och 13 kan vi stöpa våra
adventsljus. Servering av kaffe, glögg o pepparkakor. Begränsat antal
deltagare. Föranmälan till Inger Nilsson tel. 0454- 530 11 senast 15
november. Deltagaravgift till självkostnadspris.

Trivselpromenad
Torsdagar kl. 9.30 samlas intresserade på Stålagården för gemensam
trivselpromenad. Efteråt enkelt kaffesamkväm.

Välkommen till Stålagårdens Trivselträff
Stålagårdens Trivselträff (tidigare hembygdsföreningens syförening)
träffas första torsdagen i varje månad kl.18.30.
Plats finns för alla som vill träffas och umgås under trivsamma
former. Intresserad? Ta då kontakt med Maj-Britt Olsson 070-949 24
80 eller Lena Brorsson 0454- 518 45 eller någon i styrelsen.

Hembygdsföreningens årsmöte 2020
Torsdagen den 6 februari 2020 kl. 18 30 håller föreningen sitt årsmöte i
Stålagården.
Årsmötesförhandlingar, föreningen bjuder på kaffe.
************************************************************************

MEDLEMSAVGIFT 2019
Avgiften är 100 kronor per person – beloppet sätta in på föreningens
bankgiro 5648 – 6640 Glöm inte ange vilka personer inbetalningen
gäller och skriv fullständig adress, tack!

Om du heller vill betala direkt till kassören går det också bra. Han
finns som regel på plats vid de tillfällen vi har aktiviteter på
Stålagården.

INFORMATION MED E-POST
Vill du ha information om och påminnelse om Hembygdsföreningens
program och verksamhet skickar du in din e-postadress tillsammans
med namn och postadress till: kaj.sixten@telia.com. Årsprogrammet
och medlemsbladen kommer du ändå att få i din brevlåda.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
DU SOM ÄR BONDE –- LÄS DETTA !
Namnen på våra åkrar och ängar är ett viktigt kulturarv som vi bör
vara rädda om och föra vidare. Vid EU-inträdet 1996 blev det siffror
och bokstäver i stället för namn. Numera har man möjlighet att föra in
namnen på åkern och ängen i sin EU-ansökan.
Du bonde och hembygdsvän. Vi hoppas att du tar det lilla merjobbet
att bevara de gamla namnen när du gör din EU-ansökan.
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